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Արթուր Արմին (Բաբայան Արթուր) 
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Հնում` Շումերում, Եգիպտոսում, Միջագետքում և Հին Հունաստանում օգտագործվել 
են որոշակի թվով ծավալաձևեր՝ օրացուցային համակարգի մաթեմատիկական և երկայ-
նական նախշերով, որոնք համարվում են հիմնական, իսկ տաճարների և ծիսային կա-
ռույցներում, դրանց օգտագործումը պարտադիր (բանաձևային) պայման է՝ բխող կրոնա-
կան գլոբալացումից. հունական հեմատրիայում՝ գլխավոր աստվածների անունների՝ 
թվային արժեքները, ներկայացված են Վանի թագավորության ՙՄհերի դուռ՚ գրության 
մեջ ավելի քան չորս դար առաջ որպես զոհաբերությունների համար՝ ցուլերի և ոչխարնե-
րի թվեր, որոնք վերջնականապես բացահայտվում են որպես լուսնի և արևի տարվա մա-
թեմատիկական և դրամագիտական օրեր և ամիսների հետ կապված օրինաչափություն-
ներ: 

13, 33, 43, որոնց հարթ նկարը լիովին համապատասխանում է Patnosu, Kayahedra, 
Չավուշթեփե, Չավուշթե-պե-Իրմա Վանի թագավորության: Շինիի, Ալտինտեպեի, Այանի-
սի, Թոփրաքքալեի տաճարների ծրագրերը, որոնք երկու քառակուսիների (շեղանկյուննե-
րի) համադրությամբ կառույցներ են հավասար կողմերի հետ, մեկը մյուսի ներսում, մեծ ու 
փոքր: 

Հին բաբելոնացիներն ունեցել են ՙX» չափման միավոր Սիդի կոչվող քառակուսու 
կողմի համար և օգտագործել են ՙՄեհր» տերմինը՝ քառակուսին նշելու համար, X2 ։ Sidi 
հրապարակում կառուցված հրապարակի կողմը որոշվում էր mehr: sidi2 = mehr. 

Schumerian - ը sid (i), որը կոչվում է HNKH, St արմատով, ըստ ist-ի, կա հայկական 
ՙտեղ» բառը, իսկ mehr-ը, որի բազմակի MEHRNER-ը, կլինի հայերեն ՙՄեհր-Իան» , 
այսինքն ՝ ՙմեհյան» բառն ըստ հայերենի ճշտության։ 

Իրականում Ուրարտական տաճարների՝ խորանի, տաճարի, համալիրի ուրվագծերը 
երեք քառակուսիների հանրագումար են, ինչն էլ ՙՄՈՐԹԵԱՆ» է, և ՙմեխիան» բառի 
ստուգաբանությունը գալիս է այս մաթեմատիկական տերմինից, որտեղ հնդեվրոպական 

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 16.08.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել բ.գ.թ., Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի դոցենտ՝ 
Հ.Հակոբջանյանը: 23.08.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 31.08.2022: 
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chale լեզուն է ՙMeh - լուսին» ձևը նույնպես օգտագործվել է որպես ժամանակի և տարա-
ծության չափման միավոր։ 

Բանալի բառեր՝  Մհերի դուռ, տաճար, հունական գեմատրիա, Վանի թագավորութ-
յուն, Հալդիի դարպասներ, ցուլ, խոյ, պարագիծ 

 
Ներածություն 
Հնագույն ժամանակներում թե´ Շումերում, թե´ Եգիպոսում, թե´ Միջագետքում, թե´ 

Հին Հունաստանում, կիրառվել են որոշակի թվեր, ծավալաձևեր, օրացույցային համա-
կարգեր և մաթեմատիկական ու երկարչափական օրինաչափություններ, որոնք համար-
վել են սրբազան, և տաճարների ու սրբազան շինությունների համար դրանց օգտագոր-
ծումը եղել է կրոնական աշխարհաճանաճողությունից բխած պարտադիր (կաղապարա-
յին) պայման։ Հունական գեմատրիայով գլխավոր աստվածների անունների թվային ար-
ժեքներն ավելի քան չորս դար առաջ ներկայացված են Վանի թագավորության «Մհերի 
դռան» արձանագրության մեջ որպես ցուլերի և խոյերի զոհաբերությունների թվաքա-
նակներ, որոնք վերջնականապես բացահայտվում են որպես մաթեմատիկական և տո-
մարագիտական՝ լուսնային և արեգակնային տարվա օրերի ու ամիսների հետ առնչվող 
օրինաչափություններ։    

 

Գրականության ակնարկ և մեթոդաբանություն 
Գեմատրիայի կիրառման ամենահին վկայությունը մեզ հասել է Բաբելական սալիկի 

արձանագրությունից՝ մ․թ․ա․720 թ․, Սարգոն II-ի պատվերով իր անվան թվային արժեքով 
Խորսաբադի պատի երկայնքի՝ 16,283 կուբիտ չափով կառուցման մասին1։ Սակայն, 
«աստվածները ՝ որպես թվային արժեքներ» մոտեցումը հայտնի է դեռևս շումերական 
արձանագրություններից, որտեղ դիցերն ունեին իրենց թվային արժեքները՝  

ԱՆ = 60, ԷՆԼԻԼ = 50, ԷԱ = 40, ՍԻՆ = 30, ՈՒԹՈՒ = 20, ԻՇԿՈՒ = 10:  

Հնարավոր ենք համարում, որ շումերական աստվածների թվային արժեքները 
նույնպես ունեցել են երկրաչափական ներկայացումներ։ Վեցանկյուն, հնգանկյուն, քա-
ռանկյուն, եռաչափ եռանկյուն, շեղանկյուն և եռանկյուն:  Վեց երկարաչափական 
պատկերները լիովին համապատասխանում են շումերական թվերի գրման և վեց 
գլխավոր աստվածների թվային արժեքների հետ։ Շումերական գրավոր համակար-
գում «10» թիվը գրվում էր եռանկյուն խոփի տեսքով՝ ∆ , և գրվում էր 450 թեքությամբ․ 

օրինակ 30 թիվը գրվում էր այսպես՝ ։ Եվ ահա, հնարավոր ենք համարում, որ շու-
մերական աստվածների թվային արժեքների «գաղտնիքն» ունի հետևյալ բացատրութ-

                                                            
1 Farbridge M. H., “Studies in Biblical and Semitic Symbolism”, 2007, p. 94. 
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յունը՝ վերևի երկրաչափական պատկերները ոչ պատահականորեն հիշեցնում են 
«պլատոնական սոլիդներ»1 անունով հայտնի (այն կար Պլատոնից հազարամյակներ 
առաջ)2 ջուր-իկոսահեդրոն, եթեր-դոդեկահեդրոն, հող-խորանարդ, օդ-օկտահեդրոն, 
հուր-տետրահեդրոն համադրումները։ Հին հավատամքների միֆական պատումներում 
յու-րաքանչյուր աստված կատարում էր մեկ գործառույթ, որն աղերսվում էր՝ ջրի, հրի, օ-
դի և այլն, նյութի որևէ վիճակի հետ, որոնցով իբր կառուցված էր գոյաբանական աշ-
խարհը3։ Եվ պատահականության արդյունք չի կարող լինել «Մհերի դռան» արձանա-
գրության մեջ շումերական արևի աստծո անվան գաղափարագրի օգտագործումը 
կամ ուրարտական լուսնի աստծուն շումերական թվային արժեքով ներկայացնելը՝ 
dUTU = dXX, = Արևի աստված, DZU = dXXX = Լուսնի աստված4։ Պարզ տրամաբանու-
թյունը հուշում է, որ դեռևս հնագույն ժամանակներից պահպանված և դպրոցից դպրոց 
փոխանցվող (տաճարից տաճար գաղտնի ու բանավոր փոխանցվող) գիտելիքն ունե-
ցել է անընդհատականություն։ Եվ անկախ նրանից, թե մեր օրերի համար որքան ան-
հեթեթ կարող են թվալ՝ ԱՍՏՎԱԾ = ԹԻՎ = ԱՍՏՂԱՏՈՒՆ համադրումները, մեր ժամա-
նակների հետազո-տողը պետք է ընդունի, որ այն եղել է հին հավատամքային աշխար-
հաճանաչողության սրբազան կանոն, որն իմպրովիզացիաներով փոխանցվել ու տեղ է 
գտել Միhրականության ու նաև քրիստոնեության մեջ5։  

 

Վերլուծություն 
ԳԵՄԱՏՐԻԱ․ Մհերի դռան» արձանագրության մեջ դիցերի համար սահմանված զո-

հաբերու-թյունների թվաքանակները կարծես նույնությամբ կրկնում են հին հունական 
աստ-վածների անունների գեմատատրիայով պայմանավորված թվերը։  

«Հալդիի դարպասներ» կամ ՄՀԵՐԻ ԴՈՒՌ անունով հայտնի ժայռի արձանագրութ-
յան մեջ զոհաբերվող խոյերի և ոչխարների ընդհանուր թվաքանակը՝ 353 է, որը հունա-
կան գեմատրիայում ՀԵՐՄԵՍԻ թիվն է։ Ցուլերի և կովերի ընդհանուրը՝ 106 է, որը հու-
նական գեմատրիայում տաս անգամ բազմապատկմամբ Ապոլոնի թիվն է՝ 1060։ «Մհերի 
դռան» արձանագրությունում միայն խոյերի զոհաբերման ընդհանուր թվաքանակը 318 
է, իսկ հունական գեմատրիայում դա ՀԵԼԻՈՍԻ թիվն է։ ՀԱԼԴԻԻ համար սահմանված 17 
ՑՈՒԼՆ ըստ հունական գեմատրիայի՝ միտում է Զևսի 612 թվային ար-ժեքը՝ 612 = 4 x 
153, իսկ 1-ից մինչև 17 թվերի գումարը՝ 153 է, որի քառապատիկը նույնպես 612 է։  

Զարմանալին այն է, որ հունական պանթեոնի աստվածների անունների գեմատ-
րիայով՝ թվային արժեքներով ներկայացումը, վերագրվում է մ․թ․ա․ 5-րդ դարից հետո ժա-
մանակին, քանի որ աթենացիները հոնիական այբուբենն ընդունեցին մ․թ․ա․ 403 թվակա-

                                                            
1 Plato, “Timaeus”, trs․ Taylor T., Minneapolis, 1975․ 
2 Բրիտանիայում, Աշմոլինի թանգարանում գտնվում են նեոլիթյան ժամանակի մարդու կողմից 
պատրաստված 5 սոլիդները։ 
3 Ավելի մանրամասն տես՝ Ա․ Արմին, «Հնագույն հեթանոսական Աստվածաշունչ՝ Սասնա Ծռեր 
էպոսը», 2007, և Ա․ Արմին, «Մհերի դուռ․ հնագույն համակարգը որպես տիեզերքի կառուցք», 
2008 աշխատությունները։ 
4 Krebernik M. (1993), "Mondgott A. I. In Mesopotamien", p. 361, “Reallexikon der Assyriologie 
retrieved, 2022-02-08. 
5 Stirling William, ″The Canon″, USA, 2014. 
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նին1, իսկ «Մհերի դռան» արձանագրությունն առնվազն 400 տարի ավելի հին է (մ․թ․ա․ 9-
րդ դար)։ Հին հունական աստվածների անունները Հոմերոսի մոտ ունեն տարբեր տա-
ռահնչյունային ներկայացում․ հույն բանաստեղծ Սիմոնիդեսը (մ․թ․ա․ 556 – 467թթ․), որը 
Պյութագորասի ժամանակաիցն էր, գրում է, որ էպսիլիոն (E), էթա (H), ուպսիլիոն (Y) և 
օմեգա (Ω), տառերը Պյութագորասն է մտցրել Աթենական այբուբեն2։ Եվ փաստորեն, 
հունական աստվածներ՝  Զևսի, Հերմեսի, Ապոլոնի, Հելիոսի անունների գեմատրիայով 
թվային արժեքները մ․թ․ա․ 5-րդ դարից հետո են ՀԱՐՄԱՐԵՑՎԵԼ վերոնշյալ թվային ար-
ժեքների հետ։ Հավանական է, որ աստվածների թվային արժեքները հունական կանո-
նում մի ամբողջ դպրոցի կողմից «հեղափոխական» ներդրման արդյունք է, և ամենա-
կարևորը՝ դրսից ներկրված փոխառություն է։  

Անտիկ հունական և հետագայում քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ գե-
մատրիայի՝ որպես «սրբազան կանոնի» մասին աշխատությունները բազմաթիվ են3։ 
Եվ քանի որ հունական համակարգից առնվազն չորս դար ավելի հին «Մհերի դռան», 
արձանագրությունում, առկա են հունական աստվածների անունների գեմատրիայով 
պայ-մանավորված սրբազան թվերը, ապա հարկ ենք համարում անրադառնալ այս զար-
մանալի փաստերի թվացյալ «զուգադիպությանը»։  

Հունական այբուբենի 27 տառերն ունեն նաև թվային արժեքներ 

 

                                                            
1 Diringer D., The Alphabet: A Key to the History of Mankind, UK, 1996, p. 458. 
2 Տես՝ Simonides in Anthon, “Anthon’s Classical Dictionary” հոդվածը, 1239-40։ Նաև` “Lyra Graeca”, 
vol. 2, Loeb Classical Library. Նաև՝ Hyginus, “The Myths of Hyginus”, p. 277. 
3 William Stirling, “The Canon”, USA, 2014, Jhon Michell, “City of Revelation”, London, 1972, Fideler    
David, “Ancient Cosmology and Early Christian Symbolism”, Wheaton, IL, 1993.   
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Հելիոս՝ ΗΛΙΟΣ = 8 + 30 + 10 + 70 + 200 = 318 
     «Մհերի դռան» արձանագրության մեջ խոյերի ընդհանուր 
թվաքանակը 318 է, ցուլերինը՝ 100։ Այսինքն, 318 խոյը՝ որպես 
շրջանագծի տրամագիծ, ձևավորում է շրջանի պա-րագիծը, որն 
արտահայտվում է 100 ցուլ թվային արժեքով (318 x π = 999 ≈ 
1000)։ Հարյուր, կամ հազար՝ խորհուրդը նո՛ւյնն է․ Հալդիի դիցա-

րանում ցուլերի թվաքանակը 10 անգամ կրճատված է, քանի որ ա-
մեն տարի հազար ցուլի զոհաբերությունը կլիներ դժվար իրա-
գործելի: Հայտնի է, որ արևի հնագույն խորհրդանիշը եղել է շրջանը՝ կենտրոնի կե-
տով, որն օգտագործվել է հայ միջնադարյան մատենագրությունում։ Եվ այն նաև ներ-
կայացնում է «ամբողջի» գաղափարը։ 1000 թիվը՝ «հազարաշեն», նաև հիշեցնում է 
հայկական շինությունների երդիկավոր ծածկի կառուցվածքը, որը ծածկի տակ է առ-
նում ամբողջ շինությունը։  

Հերմես՝ EPMHΣ = 5 + 100 + 40 + 8 + 200 + = 353 
«Մհերի դռան» զոհաբերությունների ցանկում խոյերի թվաքա-

նակը 318 է, իսկ երբ այդ թվին ավելանում է աստվածուհիների հա-
մար սահմանված 35 ոչխարների թվաքանակը, ապա արդյունքը 
դառնում է՝ 353 խոյ/ոչխար, որը արձանագրությունում ներկայացված 
բոլոր խոյերի և ոչխարների ընդհանուր թիվն է։ Հունական դիցաբա-
նու-թյունում Հերմեսի և Աֆրոդիտեի միության արդյունքում ծնված 
որդին ուներ արական և իգական բնություն։ «Մհերի դռան» արձա-
նագրության մեջ բոլոր խոյերի և ոչխարների ընդհանուր թվաքանակը 353 է։ Կից գծագ-
րում՝ Հելիոսի 318 թվին երբ ավելանում է դիցուհիների համար սահմանված 35 ոչխա-
րը, ապա այն դառնում է Հերմեսի 353 թիվը։ Լուսնային տարին մի շարք հնագույն ժո-
ղովուրդների լուսնա-արեգակնային օրացույց-ներում տատանվել է՝ 353, 354, 355 օր 
տևողությամբ1։  

Զևս՝ ZEYΣ = 7 + 5 + 400 + 200 = 612 
«Մհերի դռան» արձանագրության մեջ ՀԱԼԴԻ գերագույն 

աստվածությանը զոհաբերվում է 17 ցուլ։ 1-ից մինչև 17 թվերի 
գումարը՝ 
1 + 2 + 3 + ․․․․+ 17 = 153; 4 x 153 = 612: 

Թիվ 612-ից է «բխում» թիվ 353-ը, երբ կիրառում ենք √3-ը՝ 
612 ÷ √3 ≈ 353։ «Մհերի դռան» արձանագրության մեջ խոյերի և ոչխարների 
ընդհանուր զոհաբերությունների թվաքանակը 353 է։   

Զևսը նաև 612 ամսիների (յուրաքանչյուրը 30 օր) օրերի թիվն է, որը Մհերի դռան 
արձանագրության մեջ 11 օր տարբերությամբ 106 դրակաոնական կիսամյակներն ար-
տահայտող ամբողջի գաղափարն է՝ 

 (612 ամիս x 30 օր = 18360 օր + 11 օր = 18371օր = 106 դրակոնական 
կիսամյակ)։  

ԱՊՈՂՈՆ՝ Ἀπόλλων = 1060` հունական գեմատրիայում Ապոլոնի թիվն է 
«Մհերի դռան» արձանագրությունում զոհաբերվող ցուլերի և կովերի ընդհանուր 

                                                            
1Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac, US Naval Observatory, 2006, p. 596. 
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թվաքանակը 106 է (100 ցուլ + 6 կով = 106 ցուլ/կով)։ 106 կամ 1060 թիվը հարաբեր-
վում է Հալդիի (կամ Զևսի) 612 թվային արժեքի հետ՝ 106 ÷ √3 = 61.2։ 612 x 10 = 612, 

որը Զևսի (նաև Հալդիի թիվն է․ տես վերևում)։ Վերևում ընդգծեցինք, որ զոհաբերվող 

ցուլերի թվաքանակը կրճատված է՝ 1000-ի փոխարեն գրված է 100, թեև խորհուրդը 
նույնն է։ Նմանատիպ կերպով են վարվել նաև զոհաբերվող ցուլերի և կովերի ընդհա-
նուրը թվաքանակի հետ (100 ցուլ + 6 կով = 106՝ կրճատված է 10 անգամ․ այն պետք է 
լինի՝ 1060): Այսինքն, ամեն Նոր Տարվա ծիսակատարության ժամանակ 1060 գլուխ 
խոշոր եղջրավոր կենդանինե-րի զոհաբերությունն անիրագործելի կլիներ։ Այսպիսով, 
1060 √3-ի հետ հարաբերվելով դառնում է Զևս/Հալդիի թիվը՝ 1060 ÷ √3 ≈ 612։ «Մհերի 
դռան» արձանագրությունից չորս դար հետո Զևսին ու Ապոլոնին նվիրված տոնակատա-
րու-թյունների ժամանակ ցուլերի զո-հաբերությունների թվաքանակները նույնպես կճատ-
ված են 10-ն անգամ, ինչպես Վանի թագավորությունում է եղել1։  

Մհերի դռան» արձանագրությունում կենդանիների զոհաբերությունների սահման-
ված թվաքանակները չէին կարող լինել իռացիոնալ թվեր, դրանք պետք է լինեին կլո-
րացված ամբողջ թվեր․ օրինակ՝ π = 3․1415․․․ ցուլի զոհաբերություն չէր կարող լինել։ 

Եվ արձանագրության հեղինակները՝ քրմերը, պահպանելով աստվածների հետ աղերս-
վող թվային խորհուրդը (լուսնային տարվա օրերի թվաքանակ, լուսնի կամ արևի պար-
բերական խավարման օրերի կամ տարիների շրջափուլեր և այլն), կենդանիների զո-
հաբերությունների թվաքանակները ներկայացրել են որպես կլորացված ամբողջ թվեր։ 

Փաստորեն, հունական գեմատրիայով աստվածների անունների թվային արժեքնե-
րը մենք տեսնում ենք ավելի քան չորս դար առաջ Վանի թագավորության «Մհերի դուռ» 
անունով կոչված արձանագրության մեջ, որտեղ՝ 

ՀԵԼԻՈՍԻ թվային արժեքը խոյերի ընդհանուր զոհաբերությունների քանակն է՝ 
318,  

ՀԵՐՄԵՍԻ թվային արժեքը խոյ + ոչխար, ընդհանուր քանակն է՝ 353,  
ԱՊՈԼՈՆԻ թվային արժեքը՝ ընդհանուր ցուլ + կով զոհաբերությունների քանակն է՝ 

106 (1060), 
ԶԵՎՍԻ թվային արժեքը 4 անգամ 1-ից մինչև 17 թվերի գումարն է՝ 4 x (1 + 2 + 3 + 

․․. + 17) = 612։  

Մաթեմատիկական եվ երկրաչափական օրինաչափություններ 
— Արձանագրության մեջ Հալդիին զոհաբերվում է 17 ցուլ, Թեյշեբային՝ 6 ցուլ, 

Շիվինիին՝ 4 ցուլ։ Նախորդ թվի նկատմամբ հարաբերությունների արդյունքում՝  
      4 ÷ 6 = 0.666, 
                   6 ÷17 = 0.353,  

ստացվում է՝ զրո ամբողջով արևի մոգական քառակուսու 0․666 թիվը, և զրո 

ամբողջով լուսնային տարվա օրերի թիվը 1-ով պակաս` 0․353, որոնց գումարը մոտ 

մեկ ամբողջ է՝ 0․666 + 0․353 ≈ 1։  

                                                            
1 Jones Peter, Homer's Odyssey: a companion to the English translation of Richmond Lattimore, Bristol: 
Bristol Classical Press. 1988, p. 5. 
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— Եթե Հալդին շրջանագծի շառավիղն է, որին զոհաբեր-
վում է 17 ցուլ (R = 17), ապա նրանից է «բխում և ձևավորվում» 
բոլոր աստվածներին զոհաբերվող ցուլերի և կովերի ընդհա-
նուր 106 թվաքանակը։ «Մհերի դռան» արձանագրության մեջ 
բոլոր ցուլերի և կովերի ընդհանուր զոհաբերություն-ների թվա-
քանակը 106 է։ 

Շրջանագծի պարագիծը «ամբողջի» գաղափարն է՝ 106 

ցուլ/կով = C = 2R x π  = 106․76 ≈ 106 (R = 17 ցուլ)։   

— Եթե շրջանագծի շառավիղը՝ R հավասար է 106 
ցուլ/կով-ի, ապա շրջանագծի C պարագիծը մոտավորապես հավասար կլինի 666-ի, 
որն արևի մոգական քառակուսու թիվն է՝ հավասար է 1-ից մինչև 36 հաջորդական 
թվերի գումարին։  

— Եթե շրջանագծի շառավիղը՝ R հավասար է 31.8-ի, ապա շրջանագծի պարա-
գիծը՝ C մոտավորապես հավասար է 100-ի։ Եթե R = 318, ապա C ≈ 1000: 

— 106 ցուլ/կով թիվը 3 անգամ բազմապատկելով դառնում է՝ 318 խոյերի ընդ հա-
նուր թվաքանակ (106 x 3 = 318)։ 

— 353 խոյ/ոչխար թվաքանակը բազմապատկելով 3 անգամ, դառնում է 1060, 
որը 106 ցուլ/կով թվաքանակի տասնապատիկն է (1060 ÷ 353 ≈ 3): 

 — «Մհերի դռան» արձանագրության մեջ, աստվածներին զոհաբերվող կենդա-
նիների ընդհանուր թվաքանակները նաև «բխում» են իրարից √3-ի հիմքով՝  

1060 ÷ √3 ≈ 612;  
612 ÷ √3 ≈ 353։  
Եվ, Աշոտակերտում գտնվող «Հալդիի դռան» բարձության և լայնության չափերի 

փոխհարաբերության համար կիրառել են √3-ը1։ 
 — «Մհերի դռան» արձանագրության մեջ խոյերի և ոչխարների ընդհանուր 

զոհաբերությունների թվաքանակը 353 է։ 3√ 353 ≈ 7.06, որի հարյուրապատիկը 
«Մհերի դռան» կրկնվող երկու տեքստերում խոյերի և ոչխարների ընդհանուրն է՝ 353 x 
2 = 706: 

 

Եզրակացություն 
Որպես հավելում․ ՄՀԵՐԻ ԴՌԱՆ արձանագրության մեջ եզակի դեմքով արական 

աստվածների համար սահմանված ցուլերի թվաքանակներն ըստ խմբերի ձևավորում 
են երեք խորանարդներ՝ 13, 33, 43, որոնց հարթապատկերային գծագիրը լիովին համա-
պատասխանում է Վանի թագավորության Փաթնոսի, Կայահեդրեի, Չավուշթեփեի, Չա-
վուշթեփե-Իրմուշինիի, Ալթինթեփեի, Այանիսի, Թոփրաքկալեի տաճարների հատակագ-
ծերին, որոնք մեկը մյուսի մեջ, մեծ և փոքր, հավասարաչափ կողմերով երկու քառակու-
սիների (խորանարդների) համադրությամբ կառույցներ են2։ 

«Հին բաբելացիներն ունեին “X” միավոր քառակուսու կողմի համար, որը կոչում 
էին sidi, և օգտագործում էին mehr տերմինը քառակուսու համար՝ X2։ Քառակուսու 

                                                            
1 Տե´ս Արթուր Արմին, «Հալդիի դարբասները», Երևան, 2020, էջ 14-17։ 
2 Ali Çiçi. “The Socio-Economic Organization of the Urartian Kingdom”, Brill, 2017, p. 227. 
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կողմը՝ sidi-ին քառակուսի բարձրացնելով, որոշվում էր mehr-ը՝ sidi2 = mehr»1 ։ 
«Շումերական sid(i)-ն է, որն աղերսվում է ՀՆԽ՝ ստ, ըստ, իստ2, արմատի հետ, հա-

յերեն «նիստ» բառն է, իսկ mehr-ը, որի հոգնակին՝ ՄԵՀՐՆԵՐ, հայերենում կլինի «մեհր-
եան», որը հայերենի օրինաչափությամբ «մեհեան» բառն է»։  

Փաստորեն, ուրարտական տա-
ճարների հատակագծերը՝ խորան, տա-
ճար, համալիր, իրար մեջ երեք քառա-
կուսիների ամբողջությունն է, որը հե՛նց 
ՄԵՀԵԱՆՆ է, և «մեհեան» բառի ստու-
գաբա-նությունը բխում է մաթեմատի-
կական այս տեր-մինաբանությունից, 
որտեղ հնդեվրոպական նախալեզվի 
*meH- «լուսին» ձևը նաև կիրառվել է 
որպես ժամանակի, ինչպես նաև տա-
րածության չափման միավոր3։  

 
РЕЗЮМЕ 

Гематрия имен греческих богов четыре века назад: протокол "Мхери дран" 
Артур Армин (Артур Бабаян) 

Руководитель арменоведческого отдела исследовательского центра "Альтернатива" 
 
В древности и в Шумере, и в Египте, и в Месопотамии, и в Древней Греции 

использовались определенные числа, объемы, календарные системы, математические и 
продольные закономерности, которые считались базовыми, а для храмов и сакральных 
сооружений их использование было обязательным (шаблонным) условием, вытекающим из 
религиозной глобализации. Числовые значения имен главных богов в гематрии Хуна-кан 
представлены в надписи «Мгери Дверь» Ванского царства более четырех веков назад как 
числа быков и баранов для жертвоприношений, которые окончательно раскрываются как 
математические и нумизматические дни лунного и солнечного года и закономерности, 
связанные с месяцами. 

Числа быков, определенных как боги-мужчины с уникальным ликом в надписи МХЕРИ 
ДРАН по группам, образуют три куб-нарда: 13, 33, 43, плоскостной рисунок которых 
полностью соответствует Патносу, Каяхедре, Чавуштепе, Чавуште-пе- Ирму Ванского 
царства.Планы храмов Шини, Алтынтепе, Аянис, Топраккале, представляющих собой 
сооружения с сочетанием двух квадратов (ромбов) с равными сторонами, один внутри 
другого, большой и малый. 

«Древние вавилоняне имели единицу измерения «Х» для стороны квадрата, называемую 
сиди, и использовали термин «мехр» для обозначения квадрата, Х2. Сторона квадрата, 

                                                            
1 Teresi Dick, “Lost Discoveries”, New York, 2002, p. 50. 
2 Աճառյան Հ., ՀԱԲ, Երևան, 1971, հ.3, էջ  454։ 
3 Gamkrelidze T., Ivanov V., “Indo-European and the Indo-Europeans”, Mouton de Gruyter, Berlin, New 
York, 1995, p. 591. 
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возведенная в квадрат sidi, определялась mehr: sidi2 = mehr. 
Шумерское это sid(i), которое называется HNKH, с корнем st, согласно ist, есть 

армянское слово «сиденье», а mehr, множественное число которого MEHRNER, будет по-
армянски «мехр-иан». , то есть слово «мехян» по правильности армянского. 

На самом деле очертания урартских храмов - алтаря, храма, комплекса - представляют 
собой совокупность трех квадратов, что и есть МЕХЕАН, и этимология слова "мехиан" 
происходит от этого математического термина, где индоевропейское на- язык chale * Форма 
meH- «луна» также использовалась как единица измерения времени и пространства. 

Ключевые слова: Дверь Мгера, Храм Греческая Гематрия Царство Вани Ворота 
Халди, Бык, Баран, Периметр 

 
SUMMARY 

Arthur Armin (Arthur Babayan) 
Gematria of Greek Gods Names Four Centuries Ago: Protocol "Mheri Dran" 

Alternative Research Center, Armenian Studies Department, Head 
 

In ancient times, in Sumer, and in Egypt, and in Mesopotamia, and in Ancient Greece, certain 
numbers, volumes, calendar systems, mathematical and longitudinal patterns were used, which were 
considered basic, and for temples and sacred structures their use was a mandatory (template) 
condition stemming from religious globalization. The numerical values of the names of the main 
gods in the gematria of Huna-kan are presented in the inscription "Mheri Dver" of the Kingdom of 
Van more than four centuries ago as the numbers of bulls and rams for sacrifices, which are finally 
revealed as mathematical and numismatic days of the lunar and solar year and patterns associated 
with months. 

The numbers of the bulls defined as male gods with a unique face in the MHERI DRAN 
inscription by groups form three cube-nards: 13, 33, 43, the planar drawing of which fully 
corresponds to Patnos, Kayahedre, Chavushtepe, Chavushte-pe-Irmu of the kingdom of Van. The 
plans of Shini, Altintepe, Ayanis, Toprakkale temples, which are structures with the combination of 
two squares (diamonds) with equal sides, one inside the other, big and small. 

"The ancient Babylonians had an 'X' unit for the side of a square, called sidi, and used the term 
mehr for a square, X2. The side of the square, by squaring sidi, was determined by mehr: sidi2 = 
mehr. 

Sumerian is sid(i), which is called HNKH, with the root st, according to, ist, is the Armenian 
word "seat", and mehr, the plural of which is MEHRNER, will be "mehr-ian" in Armenian. , which is 
the word "mehian" according to the regularity of Armenian. 

In fact, the outlines of the Urartian temples - altar, temple, complex - are the totality of three 
squares, which is exactly MEHEAN, and the etymology of the word "mehian" derives from this 
mathematical term, where the Indo-European Na-chale language * The form meH- "moon" was also 
used as a unit of measurement of time as well as space. 

Keywords՝  Door of Mher, Temple Greek Gematria Kingdom of Vani Khaldi Gate, Bull, Ram, 
Perimeter. 
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К ВОПРОСУ О ЛЕГИТИМНОСТИ ПАНАХА КАК “ХАНА”* 
В КРЕПОСТИ ШУШИ 

 
УДК 93/94 

 
Дадаян Степан 

Арцахский научный центр 
Кандидат исторических наук, профессор 

Степанакерт, Арцах 
 

В статье рассматривается один из проблемных вопросов этнополитической 
истории Арцах-Карабаха, проникновению тюркского элемента в его нагорную часть и 
как его следствие легитимность Панаха как “хана”. Мелик Варанды Шахназар, 
воспользуясь политическим кризисом имевшее место в Персии после смерти Надир шаха 
начал борьбу за лидерство над другими меликами. Чтобы добиться успеха он искал 
подмогу вне Карабаха, от тюркских племен. Исторические документы тех времен, в 
сочинениях историков XVIII-XIX вв. подчеркивается, что тюркские бандформирования 
во главе с Панахом проникли в нагорную часть Арцах- Карабаха (Тернегюрт-
Тигранакерт) в первой половине 50-х годов, а в Шуши, во второй половине 50-х гг. XVIII 
века. В статье делается вывод: проникновение Панаха в Шуши и провозглашение себя 
ханом Карабаха не может быть обоснован как с политической позиции, так и правовой. 
В истории к имени подобных людей прибавлялось слова “лже-самозванец”. 

Засевшие в крепости сo времен Панаха его родичи в марте 1920г. спалили Шуши, 
вырезав его коренное армянское население. 

Ключевые слова: Арцах-Карабах, меликство, тюркский этнос, Шуши, мелик Шахназар, 
Панах, Варанда, бандформирование, ханство, кризис, крепость, легитимность. 

 
Во второй половине 50-х гг. XVIII в. в нагорную часть Арцах-Карабаха, в крепость 

Шуши вторгся тюркский кочевой этнический элемент. Его возглавлял глава племенного 
(джеваншир) бандформирования, известный своим разбойничьим нравом Панах, по прозвищу 
“хан”. 

Вопреки воле коренного армянского народа Арцах-Карабаха и его владетельных 
меликов (князей) его назвали не иначе как “шушинский хан”. Как могло это произойти? 
Насколько правомерно исторический Арцах, 10-ую провинцию Армении, именовавшуюся в 
урартских клинописях Уртеха-Уртехини, у греческих авторов Орхистена1, с IX в. как 
княжество Хачен, а с XVII в. Хамса, в составе пяти армянских княжеств, переиначивать в 
“карабахское ханство”? Был ли этот акт произведен властными структурами Персии? Имелась 
ли в Арцахе соответствующее социальное этнически-религиозное основание назвать 

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 2.06.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել բ.գ.թ.դոցենտ` Ա.Սարգսյանը 8.06.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 21.06.2022: 
1 К этим топонимам восходит армянский Арцах- см.: Мурадян П., История память поколений, Ереван, 
1990, сс. 75-76. 
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армянский Арцах “ханством”? На эти и другие вопросы, политической истории Арцах-
Карабаха нет всеобъемлющего ответа. 

Значимость проблемы возрастает в связи с безудержной фальсификацией реальной 
истории Арцах-Карабаха историками Азербайджана. “Гарабагское ханство было создано и 
развивалось не на пустом месте, а на базе единого тюркско-мусульманского, политического, 
этнического образования”1,- пишет историк Т. Мустафа-заде. Сотрудники института истории 
им. Бакиханова АН Азербайджана предельно кратки. “После смерти Надир шаха, на 
Карабахской земле возникло самостоятельное Азербайджанское государство - Карабахское 
ханство”2,- заключают они. Думаю, нет необходимости продолжать. Каждый из них, по 
поводу или без, старается подчеркнуть, что Карабах и его центр Шуши принадлежат 
Азербайджану. Но историческая наука, основанная на реальных фактах действительности, 
утверждает иначе. Шуши, как по своему рождению, так и по цивилизационному развитию на 
всем протяжении своей истории всегда был армянским. 

Во второй половине 50-х гг. XVIII в. главарю тюркского бандформирования Панаху 
удалось с позволения мелика Шахназара перебраться со своим полчищем в крепость Шуши. 
Они должны были находиться в крепости на службе у мелика Шахназара в качестве 
карающей силы в противоборстве с остальными меликами. 

Факт проникновения тюркского кочевого элемента в крепость послужил основой 
выдумывания мифа о т.н. Карабахском “ханстве”. В наше время азербайджанские историки 
умудрились даже назвать его “Азербайджанским государством”, что противоречит 
элементарной логике развития исторического процесса и здравомыслию. 

Известный русский историк второй половины XIX в., член Российской Академии наук 
П.Г.Бутков писал: “Карабах есть страна, лежащая между левым берегом Аракса и правым 
реки Куры,… в горах. Главнейшие обитатели ее – армяне, управляемые наследственно 5 
своими меликами или природными князями по числу кантонов… Эти мелики, по учреждению 
Надира, непосредственно зависят от шаха. Крепчайшее по местоположению селение здесь 
Шуша. Оно принадлежало мелику Шахназару Варандинскому, который, рассорившись с 
другими меликами…, вошел в союз с Пена-ханом, незнатным владетелем кочующего близ 
Чеванширского татарского народа…”3. 

Русский военный историк второй половины XIXв. В.Потто оставил немеркнувшие 
строки об Арцах-Карабахе, направленные против утверждений азербайджанских историков: 
“Среди разрушения и общего погрома армянского царства владетели этих уделов мелики, 
одни сумели сохранить за собой старинные наследственные права, и даже удержать в страхе 
до самого начала XIX века, тот политический строй, который сложился здесь со времен 
персидских царей Сефевидов”4,- писал он. 

Неоспоримый факт о том, что Арцах-Карабах в этническом отношении представлял 
собой мононациональную страну, в которой проживал коренной армянский народ, мы 
находим и в “Описании городов и мест, ближних Грузии” грузинского царя Ираклия II 1769г., 

                                                            
1Мустафа-заде Т.Т., О месте Гарабагского ханство в истории Азербайджана.- “Карабах: Куракчай-
200”, Баку, 2005, с. 91. 
2 Карабах: этимология, территория и границы- http:www.virtnalkh.az/read/php?lang 
3 Бутков П.Г., Материалы по новой истории Кавказа, т.1, СПб, 1869, сс. 385-386. 
4  Потто В., Первые добровольцы Карабаха в эпоху водворения русского владычества. М., 1993, с.5. 
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адресованное петербургскому двору, в котором речь идет также о Шуши. Ираклий II писал: 
“Хамса (Арцах-Карабах) составляет владение и во оных…, народ весь армянского закона, в 
том владении находится армянский патриарх;… Армяне имеют большую крепость (Шуши-
С.Д.), места гористые, лесные…”1 Добавлять что-либо к словам историков П.Будкова, В. 
Потто и царя Ираклия II нет необходимости. Отметим лишь, азербайджанским историкам, 
прежде чем сделать радикальные выводы, следовало бы ознакомиться с историографией 
вопроса, особенно с русскоязычной. Но поскольку перед ним стояла задача наукообразья 
политических наказов руководства республики о якобы принадлежности Арцах-Карабаха 
Азербайджану, необходимо было выдумывать исторические мифы. 

Как сообщают нам исторические источники армянское население Карабаха к середине 
XVIII в. составляло сто тысяч дворов2. Иных этнических групп, ведущих оседлый образ 
жизни в Карабахе, не существовало. Возможно поэтому, тюркский хронист начала XIX в. 
Мирза Джемал Джеваншир в своем сочинении ни разу не упомянул о наличии тюркского 
этнического оседлого элемента на всей территории Карабаха. Между тем, по меркам 
азербайджанских историков, коренным населением Карабаха с древнейших времен считаются 
албанцы (т.е. современные азербайджанцы), а армян заселила царская Россия только в  1828 
году.3 В территориально-административном плане территория Арцах-Карабаха представляла 
собой довольно значительное пространство исторической части Восточной Армении общей 
площадью более 15,5 тыс. км2.4 

Азербайджанская историческая наука не в состоянии доказать и наличие следов 
тюркского этноса на всей территории нагорной части Карабаха, в т.ч. крепости Шуши, 
потому что их не могло быть. Известно только, что первый турок, получивший возможность 
переселиться в крепость Шуши, появился не раньше второй половины 50-х гг. XVIII века, в 
лице пресловутого Панаха. Известно также, что он был нужен мелику Шахназару только как 
глава тюркского бандформирования племени джеваншир. Для Панаха крепость должна была 
служить убежищем, местом, где можно было укрыться от неприятелей, после очередного 
грабежа. Именно в этом и заключается причина фактического проникнования Панаха в 
крепость Шуши – в качестве руководителя бандформирования, но никак не коронованного 
властителя. 

По поводу племени “джеваншир” историк из Баку Гаджиева З. пишет: “Джеванширы это 
тюркские племена, которые пришли в Анатолию во времена монгольского Холаклю хана, а в 
период эмира Тимура (Тамерлана - вторая половина XIV в.) были переселены в Гарабаг”5, в 
Мильскую степь. 

                                                            
1 Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия относящееся к Грузии, т., СПб, 1891, сс. 
434-435. 
2 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Док. т.1, М., 2008, док. 34, с. 52. 
3 Исмаилов Э., Очерки по истории Азербайджана, М., 2010, с.161; Кочарли Т., К истории 
Карабахского вопроса (вымыслы и действительность), Баку, 2009, с. 48; Мустафа-заде Р., Две 
республики, Об азербайджано-российских отношениях, 1918-1922, М., 2006, с. 170, и др. 
4Բալայան Վ., Դրվագներ արցախահայության ազատագրական պայքարի և 
պետականակերտման պատմության (1813-2007), Ստեփանակերտ, 2012, էջ 18: 
5 Гаджиева З., Карабахское ханство: социально-экономическое и государственное устройство. Баку, 
2008, с. 28. 
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Заметим, даже у кровожадного Тамерлана они не могли быть пригодны в его 
опустошительных походах. По всей видимости, племена “джеванширы” за свой разбойничий 
нрав, не были пригодны и к военному делу. Они были неуправляемы. Не имея постоянного 
места жительства – поселений - жили в землянках, занимаясь разбойничеством. 

Историк А. Тер-Саркисянц опираясь на источники автора Шараф-хан-ибн Шамсаддин 
Битлиси писала, что в начале XVI в. на Мильской равнине Карабаха поселились “двадцать 
четыре курдских рода”, известные под названием “Игирмидорд” (от тюркского «двадцать 
четыре»), и несколько тюркских племен. Со временем эти племена разного происхождения 
были объединены в союз племен “Отузики” (от тюркского тридцать два). В составе этого 
союза значились и племена “джеваншир”1.  

В 30-е годы XXIII в. шах Персии Надир из-за разбойничьего нрава племени джеваншир 
переселил их на восток страны, в Хорасан. Историк Э. Исмаилов умудрился облагородить 
джеванширцев, записав их в ряды жертв Надир шаха придав этому акту современное 
звучание, вроде политической оппозиции. Он пишет: “Племя джеваншир, которое… не 
поддержало Надир шаха в 1736г., было выселено из Карабаха в Хорасан”2. При этом, главы 
племени братья Фазл-Али-бек и Панах-Али-бек остались у шаха под особым надзором3. 
Историк Ф. Абасов не согласен с Э. Исмаиловым. Он считает, что Надир шах переселил 
джеванширцев подальше от столицы за их разбойный нрав4. Вскоре Бехбудали (он же Фазл-
Али-бек), из-за возмущения по поводу переселения джеванширцев в Хорасан и 
неповинования шаху, в 1738г. был казнен. Панах, боясь подвергнуться участи брата, сбежал 
из шахского дворца. Пока был жив Надир шах (он был убит в 1747г.) Панах скрывался у 
мелика Джраберда. 

После смерти Надир шаха, активности Панаха не было предела. Собрав пару сотен 
всадников-разбойников, когда его родное племя находилось еще в изгнании, он отправился на 
Мугань и объявил себя “ханом”5. Самовольно присваивая себе прозвище “хан” он этим самым 
стремился приобрести уверенность о возможности самоутверждения в условиях необычной 
среды у степных разбойников, тем самым возведя себя на роль степного “смотрящего”. 

Присваивать себе прозвища было в традиции главарей бандформирований. Подобное 
имело место и в действиях самого Надира шаха. Он также носил прозвище “хан”, до того как 
явился к шаху Тахмаслу II (1726г.) и предложил свои услуги.6 В отличие от Панаха, Надир, 
находясь на службе у шаха, оставил в прошлом свое воровское прозвище. Но Панаху оно 
служило средством для признания его не только в среде бандформирований. Он с прозвищем 
“хан” пытался утверждаться и среди армянских меликов. Азербайджанских историков не 
очень волнует проблема легитимности и правового обоснования “ханского” титула Панаха. 
Им не интересен и временной фактор “исполнения” Панахом “ханских” функций. Они 
довольствуются тем, что Панах -реальный представитель тюркского племени джеваншир, с 
прозвищем “хан”, в роли степного вожака, пользующегося авторитетом у главарей 
бандформирований, обосновавшийся (не важно как) в крепости Шуши. Так историк 
                                                            
1 Тер-Саркисянц А., Армяне Нагорного Карабаха. История, культура, традиции. М., 2015, с. 136. 
2 Исмаилов Э., Ханы карабахские и их потомки.- www.irs-az.com 
3 Там же. 
4 Абасов Ф., Карабахское ханство. Баку, 2007, с. 32. 
5 Гаджиева З., Указ. соч., с. 18. 
6 Исамилов Э., Указ. соч. – www.irs-az.com  
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Г.Мамедова считает: “После смерти Надира шаха в 1747 году… глава племени джеваншир 
Панах хан провозгласил себя ханом Карабаха”1,- пишет она. Со слов историка выходит, что 
Панах еще при жизни Надир шаха был известен как “хан” в среде своих сородичей. Титул 
“хана” Панах не мог получить из рук шаха, поскольку он был гонимым со стороны самого 
Надир шаха. Выходит, Мамедова Г. также склонна считать Панаха самопровозглашенным 
“ханом”. Возможно, поэтому в наши дни азербайджанские историки особо не культивируют 
вопрос, кем был выдан фирман “хана” Панаху. 

Существует немало версий о том, кто же выписал Панаху фирман титула “хан”. 
Согласно М.Ю. Нерсесову, автору “Правдивой истории” (ճշմարտացի պատմություն- 
Թարիխ- Ե. Սաֆի, 1854-1855թթ.), посвященной истории Карабаха, титул “хан” Панах 
получил от управляющего Атрпатакана Амир Аслана в 1748 году, чтобы привлечь Панаха на 
свою сторону2. По утверждению тюркского хронографа М.Дж. Джеваншира, Панах получил 
титул “хан” из рук Адил- “шаха”3, первого в списке “временщиков” на посту шаха Персии в 
1747-1748гг. Эти утверждения голословны, такого фирмана не существует4,- пишет историк 
П. Чобанян. Очевидно, в стране, где стало возможным появление некоронованных шахов 
(Адил был первым в списке из 14 лже-шахов), не могло быть затруднений для появления и 
лже-ханов. 

Версия тюркского хронографа крепко засела в исторической литературе, в том числе и у 
армянских историков. Известно, что Адил провозгласил себя правителем Персии в июне 
1747г., но уже весной 1748г. он был убит,- пишет историк Ф. Абасов. Утверждать, что за этот 
малый промежуток времени он сумел формировать 20 ханств5 и выписать им, в том числе и 
Панаху, фирман “хана” просто немыслимо. Известно также, что за все это время Панах не 
прекращал свои разбойнические действия против соседей - Гянджинского, Ереванского и 
Нахиджеванского ханств.6 Единственное, что могло прийти ему на ум, это необходимость 
заботится о своей безопасности. 

Чужеродные этнические элементы в истории Арцах-Карабаха всегда обусловливали 
появление множества вопросов. В случае с Панахом не будет лишним следующее 
размышление: был ли в истории второй такой случай, когда коронованный хан не имел своего 
ханского местопребывания, крепости или дворца? Найти что-либо приемлемое по этому 
вопросу в пользу Панаха в исторической литературе не предсталяется возможным. Все что 
имел Панах - это степное стойбище с обычной землянкой, которые могли находиться как в 
Мильской, так и на Муганской степях. Историк З.Гаджиева, касаясь вопроса 
местопребывания Панаха как “хана”, вынуждена признаться: “Если каждое из 
азербайджанских ханств формировалось вокруг одного из городов, то на территории 

                                                            
1 Мамедова Г., К вопросу о христианских меликах и меликствах Северного Азербайджана в XVIII в. - 
“Гарабаг: Куракчай - 200”, Баку, 2005., с. 202. 
2 Կոստիկյան Բ., Ղարաբաղի XVIII դ. Պատմությունն ըստ Միրզա Յուսուֆ Ներսեսովի «Թարիխ-
Եսաֆի»-http://hpi-oa.am/4822/1/1999-2-3/342/pdf. 
3 Джеваншир М.Дж., История Карабаха, Баку, 1959, с.36. 
4 Чобанян П., Проблема легитимности карабахских ханов в контексте политической истории Шуши. 
“Феномен” Шуши. Историко-политическое исследование. Աշխատանքային տետրեր, N 1-2, 2013, էջ 
18. 
5 Абасов Ф., Указ. соч., с. 35. 
6 Джеваншир М. Дж., Указ. соч., с. 36. 
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Гарабагского ханства такого центрального пункта, который мог бы стать укрытием при 
опасности, не было. Поэтому, первой задачей хана стало строительство надежной крепости”1. 
Историк Ф. Абасов, обращаясь к этому вопросу, пишет: “На заре своего существования 
Гарабагское ханство подвергалось опасности со стороны Шекинского ханства и иранского 
шаха Мухаммеда Гасан хана Каджара. В этих условиях Панахали-хан принял решение о 
строительстве неприступной крепости, где он мог укрыться в минуту опасности. Она была 
сооружена в 1748 году в Кебирлинском магале и получила название “Баят”2. Какие выводы 
вытекают из приведенных цитат: 

а) Арцах-Карабах, по части наличия архитектурных сооружений (крепостей и дворцов) 
не имел себе равных в этот исторический период. В каждом меликстве их было несколько. 
Гипотетически каждый из них мог стать центром, местом пребывания главы 
административного образования. Очевидно, что его все это не интересовало. Сфера 
деятельности Панаха (роль “смотрящего” и глава бандформирования с прозвищем “хан”) 
требовала серьезного отношения в обеспечении своей безопасности на Муганской степи, где 
он промышлял, занимаясь разбоем, поэтому, выставлять Панаха в роли благодетеля и 
строителя крепостей, с целью управлять Карабахом, абсурдно. Он не мог построить “Баят”. 
Он овладел им, забрав у одноименного тюркской племени байат (баят), пришедшего с 
огузами в XI-XII вв. из Центральной Азии”3, в целях укрытия. 

б) Мухаммед Гасан хан Каджар не мог быть правителем Персии в эти годы. Он стал 
шахом Персии лишь в 1796 году, убит в Шушинской крепости в 1797 году. Ни Адил “шах” 
(1747-1748гг.) ни его сменщик Ибрагим “шах” (1748-1749гг.) не могли выдать Панаху фирман 
“хана”, ибо Панах им был нужен только в роли стражника, но не властвующей особы. Этот 
факт подтверждает тюркский хронист первой половины XIX в. М. Дж. Джеваншир: “Еще в то 
время, когда армянские магалы Хамсы не подчинялись ему (читай: Панах - С.Д.), он нашел 
целесообразным построить в удобном месте (Баят) крепость…”4,- пишет он. Как видно, 
согласно хронисту, Панах не мог иметь фирман “ханского” статуса, выданный Адил “шахом”, 
ни в 1747, ни в 1748гг. 

На современной политико-административной карте Азербайджана указаны два 
населенных пункта под названием “Баят”. Один на правом берегу реки Кура - Мильская 
степь, другой на левом берегу, в Муганской степи. Который из них стал стоянкой Панаха, 
хронисты не сообщают. Если принимать во внимание поход шекинского хана Челеби против 
Панаха, то по всей вероятности речь идет о левобережном Баяте, на Муганской степи, 
который стал грозой для Шеки. Необходимость уточнения места расположения Баята важна, 
поскольку безопасность Панаха не могла быть обеспечена здесь. Он должен был перебраться 
на правый берег Куры. 

В исторической памяти сохранились изречения, порожденные противостоянием 
Шекинского хана Челеби с Панахом. Челеби, возвращаясь в Шеки, после очередного 
столкновения с ним,- пишет М.Дж. Джеваншир, заявил: “Панах до сих пор был не 

                                                            
1 Гаджиева З., Указ. соч., с. 18. 
2 Абасов Ф., Указ. соч., с. 35. 
3Айвазян Г., О термине “азербайджанцы” судьбах коренного населения Азербайджана и подлинных 
предках современных азербайджанцев.- “Պատմաբանասիրական հանդես”, 2013, N 1, с.115. 
4 Джеваншир М. Дж., Указ. соч., с. 7. 
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отчеканенным серебром… Мы пришли, отчеканили его и вернулись”1. У Лео оно 
представлено так: “Панах был монетой без штампа, мы пришли и дали ему этот штамп”2. Эти 
изречения в разных вариантах, “не отчеканенный”, “без штампа” подтверждают суть вопроса, 
что “ханский” титул Панаха - это фальшь, самопровозглашенное воровское прозвище. 

Хронист Мирза Джамал Джеваншир сообщает: по истечению “пятилетнего пребывания 
в крепости Баят, было решено… оставаться в ней… не совместимо  с правилами 
предосторожности… Крепость необходимо соорудить на таком месте, которое было связано с 
карабахскими горами, чтобы во время столкновения с врагами илаты могли сохранить свой 
скот и имущество…”3. Историк З. Гаджиева также считает, что после пятилетнего 
пребывания, “из-за слабости стратегического положения Баята, жаркого климата…”4, Панах 
покинул его. По версии Лео Панах находился в Баяте до 1749 года.5 Приведенный материал 
дает нам возможность считать а) Панах присвоил себе прозвище “хан”, когда еще он 
находился в местечке Баят, на левой стороне Куры, чтобы оттолкнуть от себя врагов; б) Панах 
ушел из Баята не раньше 1752 года; в) желание обосноваться ближе к горам, в частности 
карабахским, по всей видимости, подсказала ему память, когда он скрывался от Надир шаха у 
джрабердского мелика*, а также добротные армянские поселения, которые можно было 
ограбить; г) в горах он и его окружение могли быть в более безопасном положении, будучи 
главной целью. Что касается провозглашения себя “ханом” Карабаха, обоснования в крепости 
Шуши, то ему это и не снилось. Об этом не заикается ни один тюркский хронист, и историк 
наших дней из Азербайджана. 

Поиски людей Панаха привели его на историческую территорию меликства Хачен 
Арцах-Карабаха. Он решил обосноваться в развалинах крепости Тигранакерта, известного в 
среде тюркского кочевья под названием Тернегюрт. Упомянутый историк З. Гаджиева 
голословно утверждает: “крепость Тернегюрт была построена с 20 ноября 1751 по 7 ноября 
1752гг.”6. Уверен, если бы Гаджиева хоть раз побывала бы у подножия этой крепости, 
возможно, она не рискнула бы писать подобное. Панах не имел отношения к данной 
крепости. Истории не известен факт, чтобы кочевье было способно построить что-либо из 
камня, тем более крепость из тесаных каменных глыб. Город-крепость Тигранакерт был 
основан царем Армении Тигран II еще в I в. до н.э. Он имел цитадель и весь комплекс 
инфраструктуры тех лет. Город-крепость просуществовал до середины XIV в. как один из 
административно-духовных центров Арцаха.* З. Гаджиева, четко обозначив начало и конец 
строительства крепости, забывает, что событие произошло в середине XVIII века. Задумка 
азербайджанского автора о том, что в течении пяти лет Панах построил две крепости – 
исторический нонсенс. 

Рассмотрим еще одно утверждение тюркского хронографа. Он пишет: “По истечению 
трех-четырех лет самостоятельного (правления) в Шахбулаги** Молва о… (Панахе) получила 

                                                            
1 Джеваншир М. Дж., Указ. соч., с. 7. 
2 Լեո, Հայոց պատմություն, հ. III, գիրք II, Երևան, 1946, էջ 756: 
3 Джеваншир М. Дж., Указ. соч., с. 8. 
4 Гаджиева З., Указ. соч., с. 20. 
5 Լեո, նշվ. աշխ., էջ 756: 
* См.: Раффи, Меликства Хамсы, Ереван, 1991, с. 43. 
6 Гаджиева З., Указ. соч., с. 20. 
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широкую огласку”1. Необходимо внести ясность: во-первых, его “ханский” титул позволял 
“самостоятельно управлять” только своим бандформированием, грабя ближайшие армянские 
села. Большее ему никто не позволял. Во-вторых, Панах по меньшей мере находился в 
крепости Тернегюрт до 1755-1756гг., пока не сошелся с меликом Варанды Шахназаром. 
Историк наших дней Ф. Абасов излагает свое видение. Он пишет: “Однако вскоре 
выяснилось, что и она (крепость) не гарантирует полной безопасности…”, Панах решил 
построить новую крепость, которая была заложена в 1751 году2. Речь идет о крепости Шуши. 
Такого же мнения и историк Ф. Алиев: “В 1751 году закладывается новая крепость окружения 
скалой и высокими стенами. Новая резиденция быстро превратилась в экономический центр 
Карабахского ханства… Таким образом, на развалинах древнего города Шуши, разрушенного 
еще монголами, возник новый Шуши”3. Можно ли принять подобный абсурд и историческую 
несостоятельность: в течении одного “1751” года, Панах параллельно вел строительство трех 
крепостей - Баят, Тигранакерт (Тернегюрт) и Шуши? 

Каждый из историков усердствует по своему, желая показать “мощь” своего “героя”, а на 
самом деле сеют нелепицу в героизации главаря бандформирования на чужеродной им земле 
армянского Карабаха. Если исключить из последней цитаты словосочетание “на развалинах 
древнего города Шуши”, то на деле это и есть мифотворчество процесса “вырастания” Панаха 
из главаря бандформирования в “государственного деятеля”. 

Крепость Тигранакерта не могла стать местом безопасного укрытия ни в 1751 году, ни 
после. Она находилась на стыке нагорной и равнинной частей Карабаха, на территории 
меликства Хачен, в центре исторического Карабаха. С одной стороны располагались 
меликства Гюлистан и Джраберд, с другой – Варанда и Дизак. Обосноваться в крепости 
означало - находиться с ними во вражеских отношениях. Панах не мог объявить им войну, не 
позволяла его профессиональная пригодность. Он выбрал иной путь, более коварный по 
отношению к армянским меликам: “нарушить единство меликов Карабаха и занять прочную 
позицию в Карабахе… привлечь на свою сторону хотя бы одного из меликов”4,- пишет 
Раффи. 

Политическое единство меликов перед общим врагом оставляло желать лучшего. К 
осени 1751г. четверо меликов: мелик Гюлистана Овсеп – мелик Джраберда Алакули, мелик 
Хачена Алаверди и мелик Дизака Есаи успели поссориться с меликом Варанды Шахназаром 
вплоть до вооруженного столкновения, осадив резиденцию мелика Шахназара в Аветараноце. 
По версии историка Лео мелики обвиняли мелика Шахназара в узурпации меликской власти в 
Варанде, убив брата Овсепа5. Если допустить, что это имело место, то возникает вопрос, где 
он - мелик Овсеп - похоронен? Правда заключается в том, что все поиски исследователей не 
дали результата. Его надгробной плиты нет ни на старом родовом кладбище Аветараноца, ни 

                                                            
1 Джеваншир М. Дж., Указ. соч., с.20. 
2 Абасов Ф., Указ. соч., с. 36. 
* До 2020г. под руководством профессора Ереванского госуниверситета Г. Петросяна велись 
археологические раскопки. 
** Родник и крепости Тигранакерт (Тарнегюрт). 
3 Алиев Ф., Карабахское ханство (XVIIIв.).- “Карабах. История в контексте конфликта”. СПб, 2014, с. 
207. 
4 Раффи, Указ. соч., с. 46. 
5 Լեո, նշված աշխ., էջ 754: 
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на Шушинских армянских кладбищах, изученных историком Г. Арутюняном1. По версии 
историков Иоанисяна А., Улубабяна Б., Магаляна А., в 1748 году меликом Варанды стал 
Шахназар2. Если причиной похода четырех меликов против мелика Шахназара (1751г.) было 
убийство мелика Овсепа, так почему оно имело место в 1751 году, спустя три года? По версии 
историка П. Чобаняна Шахназар стал меликом Варанды в 1744 году*. Известно также, что 
после неудавшегося похода меликов 1751г., они решили возобновить осаду Аветараноца 
весной 1751 года. Но этого не произошло, в связи с отсутствием мелика Шахнзара в 
Аветараноце3. 

Вывод: а) “факт братоубийства” следует соотнести к историческим таинствам; 
б) мятеж четырех меликов против мелика Шахназара имел иное основание. Мелик 

Шахназар грубо пренебрегал решениями тайного Собора 1714г. в Гандзасаре. Решение собора 
о меликах гласит: “каждый мелик обязан бдительно охранять свою территорию; …крепко 
хранить узы верности и единодушия…; запрещалось устанавливать кумовские отношения с 
чужеземцами, примыкать к ним, сеять распри…; лицу, совершившему предательство против 
родины и религии, будет причитаться кара, согласно наказанию, установленному 
религиозным и меликским собранием”4. Все это и стало причиной мятежа меликов против 
мелика Шахназара. 

В сложных условиях середины  XVIII в. взаимоотношения мелика Шахнзара с меликами 
Дизака, Хачена, Джраберда и Гюлистана были сильно натянутыми. Он искал себе союзника 
(скорее подручника), который должен был содействовать ему в построении отношений с 
другими меликами с позиции силы и верховенства. Он устанавливал политические связи с 
грузинскими царями Теймуразом II и Ираклий II. Мелик Шахназар стал сотрудничать с 
правителями соседних ханств: Гандзака, Нахиджевана и Карадага.5 

Грузинский царь Теймураз II, как валий (управляющий) над персидскими провинциями 
восточной части Закавказья призывал ханов к усмирению. “…В Персии шаха нет, и покой 
Персии нарушен,… он по обязанности валия гюржистанского, готов принять попечение о 
восстановлении в Персии покоя по избранию шаха, но оные ханы проникли прямое его 
намерение возвыситься на сих развалинах монархии и не только в том ему с бранью отказали, 
но и начали против него строить козни”6,- сообщает русский историк П. Бутков. Ханы 
отказались платить дань. Царь Теймураз вместе с сыном Ираклием совершили поход против 
Гандзакского хана Шахверди, у которого находились и другие ханы, а также мелик Шахназар 
и Панах. После вмешательства Ганджи Челеби*, который нанес поражение грузинским царем 

                                                            
1 Арутюнян Г., Шуши. Новоявленные исторические надписи, Степанакерт, 2007. 
2 Иоанисян А. Р., Россия и освободительное движение в 80-х годах XVIII столетия, Ереван, 1990, с. 12, 
Ուլուբաբյան Բ., Արցախի պատմությունը. հնից մինչև մեր օրերը, Երևան, 1994, էջ 151, Մաղալյան 
Ա., Արցախի մելիքությունները և մելիքական տները XVII-XVIIIդդ., Երևան, 2007, էջ 173: 
3 Хазани Мир Мехди, Книга по истории Гарабага.- “Гарабаг: Куракчай-200”. Баку, 2005, с.122; 
Маркарян С., История Ирана в средине века, М., 2010, сс. 304-305. 
4 Даниелян Э., Гандзасарский моностырь, Ереван, 2009, сс. 108-109. 
5 Маркарян С. А., Указ. соч., сс. 304-305. 
* Согласно письменного представления мелика Егана Надир шаху и резолюции шаха- (см.: Чобанян 
П., Указ. соч., сс. 45-46). 
6 Бутков П., Указ. соч., с 239. 
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(12.04.1752г.). Мелик Шахназар, Панах и ханы были освобождены.1 Согласно историка П. 
Чобаняна этот факт “сыграл решающую роль для пересмотра меликом Шахназаром своей 
политики в поисках союзника…”2. По всей видимости, мелик Шахназар был осведомлен о 
пристрастиях Панаха обосноваться в Шуши, где он мог обеспечить свою безопасность. 

Устанавливать “союзнические” отношения с соседями, с помощью которых добиться 
решения стратегических задач было не новостью и для меликов. Возможно, так рассуждал и 
мелик Шахназар, но выбор мелика пал на представителя из стана врагов Арцах-Карабаха на 
главаря тюркского бандформирования Панаха. Об этом были осведомлены мелики четырех 
меликств, который стал причиной осады Аветараноца в 1751г. Но пленение мелика 
Шахназара в Гандзаке, их поход весной (март-апрель 1752г.) не состоялся. 

Мелик Шахназар стремился с помощью Панаха усмирить меликов, заставить признать 
их, что он единственный из пяти меликов, который должен был возглавить Арцах-Карабах в 
политико-административном плане. 

“Мелик Шахназар в своем умысле о предоставлении права Панаху на поселение в Шуши 
руководствовался стремлением консолидировать под своим началом меликства хамсы в 
единое княжестве Арцах, а также в надежде получить военно-административное содействие в 
этом вопросе”3,- пишет П. Чобанян. В подобных случаях опыт истории обязывал помнить 
уроки истории, вожделению  тюркских вождей никогда не было предела. 

Ставка на Панаха сильно раздражала меликов. В этом плане события 1751г. в 
Аветараноце, осада резиденции мелика Шахназара, были своего рода ответной реакцией 
меликов на установление отношений с ним. Что касается Панаха, то он считал большой 
удачей утвердиться в крепости, даже в роли стражника, если учесть место его пребывания в 
крепости. “Замок” Панаха находился в мусульманской части города, ближе к краю 
шушинского плато, обрывающегося в глубокий каньон. В те времена такие детали, как место 
жительства имели определяющее значение. Этот факт подтверждал общественное положение 
Панаха в Шуши. Замок мелика Шахназара находился в центре города на самом видном 
месте.4 Мелик Шахназар домогался роли “векила” управляющего Карабахом, а Панах был 
уверен, что Шуши - это место, где он сумеет обеспечить свою личную безопасность. Мелик 
Шахназар и Панах подходили друг другу. Панах и его отпрыски как главари бандитствующей 
хунты, а мелик Шахназар, до конца своей жизни, как вдохновитель этой хунты. 

Немаловажным фактором правового обоснования появления т.н. карабахского “ханства”, 
и соответственно легитимности Панаха в роли “хана”, является дата (год), когда он вошел в 
крепость Шуши. Согласно хронисту М.Дж. Джеванширу, это имело место в 1756-1757гг.5 

                                                            
1 Хазани Мир Мехди, Книга по истории Карабага.- “Карабаг: Куракчай-200”, Баку, 2005, с. 122; 
Бутков П., Указ. соч., с. 239. 
2 Чобанян П., Указ. соч., с. 17. 
3 Чобанян П., Указ. соч., с. 18. 
* Шекинский Гаджи Челеби после смерти Надир шаха стал главной политической силой в восточной 
части Южного Кавказа, оставаясь таким до конца своих дней 1755г.- (Маркарян С., Указ. соч., с. 305). 
4 Мелик-Шахназаров А., Владетели Варанды на службе империи. М., 2011, с. 43. 
5 Джеваншир М. Дж., Указ. соч., с. 10. 
* В 1756 году он совершил поход в направлении Шуши. Надо пологать, что его целью было наказать 
Панаха. Пока он находился в Тигранакерте (Тернегюрт), особой опасности для Мухаммед Гасан 
Каджар хана не представлял. Панах превратился в нежелательного субъекта для правителей 
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Появление Панаха в Шуши сильно беспокоило одного из персидских временщиков, 
стремившегося утвердиться на шахском троне, Мухаммеда Гасан Каджар хана.* 

Версия азербайджанских историков (и не только их) о том, что Панах имел фирман 
“хана” Карабаха, есть чистейший абсурд. Он был всего лишь главой тюркского 
бандформирования до 1756-1757гг., остался таким и после, когда его подобрал мелик 
Шахназар. 

За весь период своей т.н. «ханской» деятельности Панаху не удалось подчинить своей 
воле армянских меликов. Вот что пишет авторитет азербайджанской исторической науки А. 
Бакиханов*. «После смерти Надир-шаха в 1747 году мелики временно возвысились до 
самостоятельности, продолжавшейся около 15 лет, после чего Панах хан карабахский 
подчинил их себе»1. Между тем, сотрудники академического института истории, носящего 
имя А. Бакиханова, продолжают распевать небылицы. Историк О. Эфендиев пишет: “После 
Надир-шаха Гарабагские мелики подчинялись Панах-хану… Он основал независимое 
Гарабагское ханство… и сделал пять упомянутых меликов своими вассалами”2. Если взять на 
размышление время, высказанное Бакихановым, “около 15 лет”, “после смерти Надир-шаха”, 
мы получили год “1762”, т.е. год смерти Панаха. Вывод вырисовывается один: Панах, за 
отведенную ему земную жизнь, никак не мог быть, как легитимным ханом, так, 
соответственно, и главой выдуманного “ханства”. 

Панах, обосновавшись в Шуши, сам присвоил себе  прозвище “хан”, поскольку для 
главарей бандформирований было обычным явлением иметь какое-то прозвище, которое он 
носил на всем протяжении своей земной жизни. Степное прозвище “хан” в Шуши стало 
служить ему не только ради бахвальства. Он использовал его во всей полноте, реализуя свои 
античеловеческие и политические амбиции по отношению к религиозным деятелям Арцаха и 
меликам Дизака, Хачена, Джраберда и Гюлистана, против воли которых он обосновался в 
Шуши в роли самозванца до конца своих дней. Дело Панаха продолжал, не без помощи 
мелика Шахнзара, сын Панаха самозванец Ибрагим. Он также не мог иметь фирман “хана”. 
Этому способствовали: а) мелик Варанды Шахназар и мелик Хачена Мирзахан (с 1755г.); б) 
внутриполитический хаос (в 1747-1796гг.) в Персии. 

Обосновавшись в Шуши, во второй половине 50-х годов XVIII в., Панах не мог не 
прислушиваться к мелику Шахназару. Все это намного увеличивает вину мелика Шахназара 
за выбор союзника из тюркской среды в затеянном им противостоянии  другим меликам за 
верховенство в Арцахе, забыв, что он находится в тесном окружении мусульманского мира. 
Этот факт длиною в 266 лет, должен остаться в памяти армянства на вечные времена, как урок 
предательства интересов Родины, не имеющего прощения. 

Проникновение тюркского этноса в пределы крепости Шуши стало пророческим в 
истории Арцаха. Самопровозглашенные “ханы” (Панах, Ибрагим и Мехти-Кули), приходили 
и бесчестно уходили, оставляя за собой тюркский элемент как напоминание о самозванцах 
второй половины XVIII- начала XIX вв., приведшие в марте 1920г. к трагедии Шуши, а в 
                                                                                                                                                                   
провниций (ханств) Персии, при отсутствии легитимного шаха в стране. В 1796 году он стал шахом 
Персии. Совершил походы на Шуши в 1795г. и 1797г., где нашел свою смерть. 
1 Бакиханов А., Сочинения, записки, письма. Баку, 1983, с. 141. 
2 Эфендиев О., Еще раз о так называемых “Гарабагских меликах”.- Гарабаг: “Куракчай-200”, Баку, 
2005, с.89. 
* Бакиханов Аббас-Кули-Ага (Кудси), (1794-1847гг.), азерб. поэт и историк. 
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сентябре-ноябре 2020г. к оккупации Шуши и большей части Арцаха. Нависла угроза 
исчезновения армянской цивилизации Арцаха созданная на протяжении тысячелетий. 
Удастся ли армянству XXI в. собраться и возродить ее - покажет время. Достаточно 
перелистать страницы истории Арцаха и его жемчужины Шуши, пройти по его старинным 
улицам, где каждый камень одухотворен армянским мастером, станет понятным, кого следует 
считать истинным хозяином Шуши и всего исторического Арцаха. 
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Շուշի ամրոցում Փանահը  որպես «խան» լեգիտիմության հարցի շուրջ 
Դադայան Ստեփան 

Արցախի գիտական կենտրոն 
պ.գ.թ., պրոֆեսոր 

Ստեփանակերտ, Արցախ 
 

Հոդվածում դիտարկվում է Արցախ-Ղարաբաղի էթնոքաղաքական պատմության 
հիմնահարցերից մեկը՝ թուրքական տարրի մուտքը նրա լեռնային տարածքը և որպես 
հետևանք, Փանահին «խան» անվանելու լեգիտիմությունը: Վարանդայի մելիք Շահնա-
զարը, օգտվելով Պարսկաստանում քաղաքական ճգնաժամից, որը սկիզբ է առել Նա-
դիր շահի մահից անմիջապես հետո, պայքար է սկսում մյուս մելիքների դեմ, որպեսզի 
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նրան ընդունեն որպես առաջնորդ։ Որպեսզի պայքարում հաջողություն ունենա, նա կա-
րիք ուներ լրացուցիչ զինված ուժի դրսից՝ թուրքական ցեղերից։ Տվյալ ժամանակաշրջա-
նի պատմական փաստաթղթերը, ինչպես նաև XVIII-XIX-րդ դդ. պատմաբանները ընդգ-
ծում են, որ թուրքական ավազակախմբերը Փանահի գլխավորությամբ մուտք են գործել 
Արցախ-Ղարաբաղի լեռնային մասը (Տեռնեգյուրդ-Տիգրանակերտ) 50-ն թթ. առաջին կե-
սին, իսկ Շուշի՝ XVIII-րդ դ. 50-ն թթ. երկրորդ կեսին։ Հոդվածում կատարվում է եզրակա-
ցություն, որ Փանահի թափանցումը Շուշի և ինքն իրեն խան հռչակումը հիմնավորված 
չէ ո´չ քաղաքական, ո´չ էլ իրավական առումով։ Պատմության մեջ նրա նմանների ան-
վան դիմաց ավելացվել է «կեղծ–ինքնակոչ» հասկացողությունը։ Փանահի ժամանակնե-
րից բնակություն հաստատելով ամրոցում, նրա ցեղակիցները՝ 1920թ. մարտ ամսին 
հրդեհեցին Շուշին՝ սրի քաշելով նրա բնիկ հայ բնակչությանը։ 

Բանալի բառեր՝ Արցախ-Ղարաբաղ, մելիքություն, Շուշի, մելիք Շահնազար, Փա-
նահ, Վարանդա, ավազակախմբեր, խանություն, ճգնաժամ, ամրոց, լեգիտիմություն: 

 
SUMMARY 

To the Issue of the Legitimacy of Panakh a “Khan” in The Fortress Of Shoushi 
Dadayan Stepan 

Artsakh Scientific Centre 
Ph.D. in History, Professor 

Stepanakert, Artsakh 
 

The article treats one of the problematic issues of the ethno-political history of Artsakh-
Karabakh, that is the penetration of the Turkic element into the mountainous part of it, and as a 
conseguence, the legitimacy of Panakh as a “khan”. Melik Shahnazar benefited from the political 
crisis that occurred after the death of Nadir Shah in Persia and began to fight for leadership over the 
other Meliks. In order to succeed he sought help out of Karabakh - from the Turkic tribes. The 
historical documents of that time, the works of the historians of the XVIII-XIX centuries emphasize 
that the Turkic gangs headed by Panah penetrated into the mountainous part of Artsakh-Karabakh 
(Ternegyurt-Tigranakert) at the first half of the XVIII century and Shoushi - at the second half of the 
50s of the XVIII century. The article concludes that Panah's penetration into Shoushi and declaring 
himself as a khan has no bases from the political and legal points. In history a word “imposter” was 
added to the names of similar people. 

His relatives that had settled in. the fortress from the times of Panah, burned Shoushi and 
murdered its indigenous Armenian people in March 1920. 

Key words: Artsakh-Karabakh, Melikdom, Turkic ethnic groups, Shoushi, Melik Shahnazar, 
Panah, Varanda, gang, Khanate, crisis, fortress, legitimacy. 
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Սույն հոդվածի խնդրո առարկան Արցախի գավառներն են և դրանց աշխարհագ-

րական տեղադրության ճշգրտումը: Հոդվածի նպատակն է «Հայաստանի և հարակից 
շրջանների տեղանունների բառարան»-ում Արցախ աշխարհի գավառների մասին ե-
ղած տեղեկությունները լրացնելն ու հնարավորինս ամբողջացնելը: Հոդվածի արդիա-
կանությունը հայագիտության մեջ ճշգրտված տեղեկությունների ներդրումն է, իսկ 
գործնականում այն կծառայի արցախագիտությանը: Հոդվածում կիրառել ենք պատ-
մական և հերմենևտիկայի մասնագիտական մեթոդները: Հոդվածի գիտական նորույթն 
Արցախի գավառների թվի հստակեցումն է` «Աշխարհացոյց»-ի բնագրի սրբագրմամբ, 
նաև՝ 12 գավառների տեղորոշման ու «Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղա-
նունների բառարան»-ում ներկայացված տեղեկությունների ճշգրտումը: 

Բանալի բառեր՝ Արցախի գավառներ, Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, գավառների տեղադրության ճշտում, նոր տեղանուններ: 
 

Ներածություն 
Արցախի գավառների և նրանց տեղադրության շուրջ հայագիտության մեջ եղել 

են ուսումնասիրություններ, սակայն հարցը չունի հստակություն և որոշ հարցեր տա-
կավին մնում են չպարզաբանված: 

Ինչպես գրում է Բաբկեն Հարությունյանը «Հայոց Արեւելից կողմերի վարչական 
բաժանումն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի» հոդվածում, հարցը թեև ուսումնասիրվել է, սա-

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 16. 05. 2022: 
Տպագրության է երաշխավորել ՎՊՀ պատմության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.դ. պրոֆեսոր՝ Ֆ. 
Մովսիսյանը: 
21. 05. 2022: 
Հոդվածն տպագրության է ընդունվել 7.06.2022: 
Հոդվածին կցված քարտեզը կազմել է Լ.Հակոբյանը՝ որպես արցախցի ծանոթ լինելով 
աշխարհագրությանն ու տեղանքին: 
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կայն այն «ցայսօր պատկանում է Հայաստանի պատմական աշխարհագրության վի-
ճելի խնդիրների շարքին»1 

Հնագույն հիշատակությունը Արցախ աշխարհի և նրա 12 գավառների մասին 
Մովսես Խորենացու «Աշխարհացոյց»-ն է, որտեղ թեև հիշատակվել է 12 գավառ ու-
նենալը, սակայն նշվել է 13 անուն. «Արցախ յերի կալով Սիւնեաց. ունի գաւառս երկո-
տասան, զՄիւսն Հաբանդ, զՎակունիս, զԲերձոր, զՄեծիրանս, Մեծկուանս, զՀարճ-
ղաւնս, զՄուխանս,  

զՊիանս, զՊածկանս, զՍիսականիս, զԿոտակ, զՔուստիփառէնս, զԿոխտ, յորում 
լինի քարախունկ. զայս ամենայն Աղուանք ունին հանեալ ի Հայոց»2: 

Ըստ էության «զՍիսականիս, զԿոտակ» անունների արանքում ստորակետ չպի-
տի լիներ, քանի որ Սիսական Կոտակը կամ Սիսական Ոստանը մեկ գավառի անուն 
է, ինչը սրբագրվել է 7-րդ դարի «Աշխարհացոյց»-ում. «Արցախ յերի կայ Սիւնեաց. գա-
ւառք են ի նմա երկոտասան, զոր Աղուանք ունին. Միւս Հաբանդ, Վակունիք, Բերդա-
ձոր, Մեծկուանք, Մեծիրանք, Հարճլանք, Մուխանք, Պիանք, Պանծկանք, Սիսական ոս-
տանն, Քուստիփառնէս, Կողթ` յորում լինի քարախունկ»3 

Ըստ այդմ` Արցախի 12 գավառներն են.   
1. Մյուս Հաբանդ, Մյուս Խաբանդ 
2. Վայկունիք, Վակունիք 
3. Բերդաձոր, Բերձոր 
4. Մեծիրանք, Մեծ Առանք 
5. Մեծկվանք, Մեծկուանք, Մեծ Կուենք, Մեծ Կողմանք 
6. Հարճլանք, Հարջլանք 
7. Մուխանք 
8. Պիանք 
9. Պարզկանք, Պածկանք, Պանծկանք 
10. Սիսական Ոստան, Սիսական Կոտակ, Սիսական Քուակք 
11. Քուստիփառնես, Փառիսոս 
12. Կողթ: 
Այն դեպքում, երբ «Աշխարհացոյց»-ում Արցախի գավառները ներկայացված են 

վերոնշյալ անվանաձևերով, Բագրատ Ուլուբաբյանն ավելացրել է նաև Սոդքը` թվար-
կելով  Արցախի հետևյալ գավառները. «1. Մյուս Հաբանդը («Մյուս» էին կոչում Սյունի-
քի Հաբանդից տարբերելու համար), 2. Վայկունիքը, 3. Բերդաձորը, 4. Մեծ Առանքը, 5. 
Մեծ Կողմանքը կամ Մեծ Կվենքը, 6. Հարճլանքը, 7. Մուխանքը, 8. Պիանքը, 9. Պարզ-
կանքը, 10. Փառնեսը կամ Փառիսոսը, 11. Կողթը եւ 12. Սոդքը»4: Նշենք, որ ըստ «Աշ-
խարհացոյց»-ի Սոտքը Սյունիքի գավառներից է5, սակայն Բ. Ուլուբաբյանը հիշատա-
կել է այն որպես Արցախի գավառ, ավելին` չի նշել Սիսական Ոստան գավառի անունը:  

Ավելի վաղ Շահեն Մկրտչյանը գրում է. «Վարչատարածքային առումով Արցա-
խը բաժանված է եղել 12 (իսկ որոշ ժամանակներում` 14) գավառի` շրջանի: Ահա 

                                                            
1Հարությունյան Բ., Հայոց Արեւելից կողմերի և Աղվանքի պատմության ու պատմական 
աշխարհագրության հարցեր, հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2016, էջ 59:  
2 Մատենագիրք հայոց, հտ. Բ, Անթիլիաս-Լիբանան, 2001: 
3 Մատենագիրք հայոց, հտ. Բ, Անթիլիաս-Լիբանան, 2001: 
4 Ուլուբաբյան Բ., Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, Երևան, 1994, էջ 10: 
5 Նույն տեղում, էջ 2151 ,2172 ,2188: 
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դրանք. Մյուս Հաբանդ (Սիսական-ի-Ռստակ), Հարճլանք-Վարդանակերտ, Մու-
խանք, Պարզկանք, Պիանք, Մեծ Իրանք կամ Մեծ Առանք, Վայկունիք կամ Ծառ, Բեր-
դաձոր, Կողթ, Փառնես, Քուստի և Մեծ Կվենք»1: 

Նկատենք, որ գավառների այս թվարկումը ևս հեռացել է «Աշխարհացոյց»-ից, 
մասնավորապես՝ Սիսական-ի-Ռստակը Մյուս Հաբանդի հետ նույնացնելն այն դեպ-
քում, երբ «Աշխարհացոյց»-ում դա հստակ տարբերակված է, տեղին չէ: Թերևս այդ 
պատճառով էլ 12 գավառը լրացվել է Փառնես և Քուստի անվանումների տարան-
ջատումով, մինչդեռ դա նույն` Քուստիփառնես գավառն է: 

Բոլորովին այլ` թվով 15 գավառ է հիշատակում Սամվել Կարապետյանը` ա-
ռանց նշելու իր աղբյուրը. «է դարում ստեղծված Աշխարհացույցի համաձայն` Ար-
ցախն ուներ 15 գավառ` Մեծ Կվենք, Քուստ-ի Փառնես, Կողթ, Աղվե, Տռի, Բերդաձոր, 
Վայկունիք, Մեծ Առանք, Ռոտ-ի Պազկան, Պիանք, Պազկանք, Մուխանք, Մյուս Հա-
բանդ, Հարճլանք և Սիսական-ի Ոստան»2: Իրականում այս շարքում հիշատակված 
Աղվե, Տռի, Ռոտ-ի Պազկան գավառները Արցախ աշխարհի գավառները չէին, այլ՝ 
Ուտիքի: 

Ուշագրավ է նաև Մակար Բարխուդարյանցի մոտեցումը, որ «Գարգարացւոց» 
բնակատեղին սկզբում կոչվել է «Գարգար, հետզհետէ ընդունում է Արցախ, Փոքր 
Սյունիք, Խաչենք, Սեաւ այգի և Ղարաբաղ անունները»3, իսկ Արցախի գավառները 
բաժանում է երեք խմբի` Դաշտային կամ Ստորին, Լեռնային կամ Միջին Արցախ և 
Հարավային կամ Վերին գավառներ: Հետաքրքիր է, որ Մ. Բարխուդարյանցը հիշա-
տակում է Արցախի 24 գավառ` սրանց մեջ ներառելով նաև Ուտիքի գավառները, 
ինչն ընդունելի չէ: 

Ըստ Մակար Բարխուդարյանցի` Դաշտային կամ Ստորին գավառներից  են 
Պիանքը, 

Մուխանքը, Կողթը: Լեռնային կամ Միջին Արցախի գավառներից  են Պազկանքը, 
Մյուս Հաբանդը, Մեծիրանքը, Սիսական Ռստակը4, Մեծկողմանքը, Քուստիփառնե-
սը: Հարավային կամ Վերին գավառներն են Բերդաձորը, Հարճլանքը, Վայկունիքը, 
Սիսական-Ոստանը: 

Խնդիրը պատմագիտական և պատմաաշխարհագրական գիտական հայեցա-
կարգերով քննել են Սուրեն Երեմյանն ու Բաբկեն Հարությունյանը, որոնց կանդրա-
դառնանք առանձին գավառների տեղադրության հարցի քննության մեջ: 

Արցախի գավառները և դրանց տեղադրությունը 
Եթե փորձենք համակարգել Արցախի 12 գավառներն` ըստ «Աշխարհացոյց»-ի, 

ապա կստանանք հետևյալ պատկերը. 

                                                            
1 Մկրտչյան Շ., Արցախ, պատմամշակութային համառոտ ակնարկ, Երևան, 1991: 
2 Կարապետյան Ս., Արցախ, քարտեզագիրք, Երևան, 2016, էջ 1: 
3 Բարխուդարեանց Մ., Արցախ էջ 26: 
4 Այս անունով գավառ Արցախում չի հիշատակել «Աշխարհացոյց»-ը: «Հայասատնի և հարակից 
շրջանի տեղանունների բառարան»-ում այն նույնացվում է Ռոտստակ գավառակի հետ: Իսկ Բ. 
Հարությունյանն այն նույնացնում է Սիսական Ոստանի հետ: 
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1. Մյուս Հաբանդ գավառը տարածվում է Կարկառ գետի աջափնյակից մինչև Դի-
զափայտի լեռները և Քիրսի լեռնաշղթայից մինչև Մուղանի դաշտի արևմտյան  սահմա-
նը` ընդգրկելով Հադրութի և Մարտունու շրջանների մի մասը1: 

Գավառը Հաբանդ անունով հիշատակել է Փավստոսը. «Եւ այսպէս սպանին զա-
ռաքինի քարոզն Քրիստոսի զմանուկն Գրիգորիս: Եւ ապա բարձին զնա որք ընդ նմա 
երթեալ էին ի գաւառէն Հաբանդայ, եւ բերին ի գաւառն իւրեանց ի կողմանս Աղուանից 
ի սահմանս Հայոց ի Հաբանդ, ի գեօղն` որ անուանեալ կոչի Ամարազ:2 

«Եվ այսպես սպանեցին Քրիստոսի առաքինի քարոզողին՝ մանուկ Գրիգորիսին: 
Ապա այն մարդիկ, որոնք Հաբանդ գավառից գնացել էին նրա հետ` վերցրին նրա 
մարմինը և բերին իրենց գավառը Հաբանդ, Աղվանից կողմերում Հայաստանի սահ-
մանում, Ամարազ կոչված գյուղը»:  

Նույն բանը հիշատակում է նաև Մովսես Խորենացին, սակայն Հաբանդ գավառի 
փոխարեն նշում է Փոքր Սյունիք. «Իսկ ի հասանել համբաւոյ վախճանին Տրդատայ, ի 
դաւելոյ նորին Սանատրկոյ եւ այլոց ոմանց հանապազասուտ արանց Աղուանից` սպա-
նին զերանելին, ընթադրեալ ձիովք, բարբարոսքն ի Վատնեան դաշտին, մերձ ի Կաս-
բիականն կոչեցեալ ծով:  

Զոր բարձեալ սարկաւագաց նորին, բերելով ի փոքր Սիւնիս, թաղեցին յԱմարաս 
աւանի»:  

«Իսկ երբ Տրդատի վախճանվելու լուրը հասավ, բարբարոսները նույն Սանատ-
րուկի և ուրիշ մի քանի միշտ սուտ խոսող աղվանների դավերով, երանելի Գրիգորի-
սին սպանեցին Վատնյան դաշտում, Կասբիական կոչված ծովի մոտ, ձիերի ոտնա-
տակ տալով:  

Նրա սարկավագները նրա մարմինը բերին Փոքր Սյունիք, թաղեցին Ամարաս ա-
վանում3»:   

Ուշագրավ է, որ հենց Մյուս Հաբանդ գավառում է Ամարասը, ինչի մասին 
հստակ հիշատակում է Մովսես Կաղանկատվացին. «յԱմարաս գիւղաքաղաքն, որ էր 
ի գաւառին Հաբանդայ»:4 «Ամարաս գյուղաքաղաքը, որ գտնվում էր Հաբանդ գավա-
ռում5: Պատմության շարահարության մեջ Մովսես Դասխուրանցին նույն գավառն 
անվանում է Հաբանդ-Ամարաս:6 

Ըստ Մեսրոպ Վայոցձորեցու Գահնամակի` Արշակունի թագավորի խնճույքի սե-
ղանին` 139-րդ բարձին բազմելու իրավունքը Խաղբյան ազնվական տոհմինն է: 
Խաղբյանները հենց Հաբանդ գավառի տերերն էին, ովքեր Արցախի Առանշահիկ նա-
խարարական տանից էին, որոնցից ծագել էին Խաղբակյանները, որոնց ժառանգնե-
րը Պռոշյան իշխաններն էին7: 

                                                            
1 Տե´ս Հակոբյան Թ., Մելիք Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հտ.1, Երևան, 1991, էջ 844: 
2 Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն, Ա, զ: 
3 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Գ, գ: 
4 Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԵ, Երևան, 2011 էջ 72: 
5 Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն  Աղվանից աշխարհի, թարգմանությունը, առաջաբանը 
և ծանոթագրությունները Վարագ Առաքելյանի, Երևան, 1969, էջ 29:  
6 Նույն տեղում, էջ 256: 
7Տե´ս Մեսրոպ Վայոցձորեցի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տոհմի մասին և Սուրբ Գրիգոր 
Լուսավորչի տոհմի մասին և սուրբ Ներսես հայոց հայրապետի պատմությունը, թարգմանությունը 
գրաբար բնագրից, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Վանո Եղիազարյանի, 2015, էջ 165: 
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Ղ. Ալիշանը Մյուս Հաբանդ գավառը սահմանակից է համարել Սյունիքի Հաբանդ 
գավառին. «Մյուս Հաբանդ, այսինքն` տարբեր Սյունիքում գտնվածից. սկսվում է նրա 
ելքից եւ տարածվում է Մեծիրանքի հարավում»1, ապա այն անվանել է Ամարաս և 
Ասկերան2: 

Ըստ Մ. Բարխուդարյանցի` Մյուս Հաբանդ գավառը Լեռնային կամ Միջին Արցա-
խի գավառներից է, որն «ընկած է Ղուրու չայի ձախ և Գարգար գետակի աջ ափերի, 
Դիզափայտ և Քիրս լեռնաշղթայի գագաթնագծի և դաշտաբերանի մէջ, ստացած է 
Միւս Հաբանդ կամ Հաբանդ-Ամարաս, Վարանդայ, այժմ ևս Վարանդայ անունները»3: 

Ս. Երեմյանը փորձել է Մյուս Հաբանդ գավառը նույնացնել Սիսական ի Ոստան 
կամ Սիսական ի Կոտակ գավառի հետ4, ինչն ընդունելի չէ: Բ. Հարությունյանը իրա-
վացիորեն հերքել է այդ տեսակետը, և միաժամանակ Մյուս Հաբանդը տեղադրել է 
«Սյունիքի Հաբանդ գավառի հարևանությամբ` տարածելով այն մինչև Ամարասի կող-
մերը5» (այս կարծիքին է նաև Ն. Ադոնցը)6, ինչն ևս ընդունելի չէ մեզ համար, քանի որ 
Սյունիքի Հաբանդ գավառին սահմանակից է Բերձոր գավառն, որից անդին նոր 
միայն Մյուս Հաբանդ գավառն է:   

Ըստ Հ. Ոսկյանցի Մյուս Հաբանդ գավառում են գտնվում Ամարասի վանքը7 
Ավետարանոցի Կուսանաց անապատը Շեխերի վանքն և այլն: Գավառի կենտրոնը 
եղել է Ամարաս ավանը` համանուն գետակի ափին: 

Այսպիսով՝  Մյուս Հաբանդ գավառը սահմանակից է արևմուտքից` Բերձորին,  հա-
րավից` Պազկանքին, Հարճլանքին, արևելքից` Մուխանքին, հյուսիսից` Մեծառանքին, 
նրա սահմանները տարածվում են Քիրսի լեռնաշղթայից մինչև Մուղանի դաշտի 
արևմտյան սահմանը` մինչև Ամարաս և Կարկառ գետի ողջ աջափնյակը` մինչև Ակնա 
քաղաք: 

Այս գավառի տարածքի մեջ են մտնում այժմյան Մեծ Թաղլար, Ազոխ, Դրախ-
տիկ, Շեխեր, Ավետարանոց, Սղնախ, Թաղավարդ, Կարմիր շուկա, Հերհեր, Մաճկա-
լաշեն, Սոս, Քարահունջ, Քերթ, Հացի, Նախիջևանիկ, Շոշ, Դաշուշեն գյուղերը և 
այլն8: 

2. Վայկունիքը Թարթառ գետի վերին հոսանքի շրջանն է, որը հետագայում ան-
վանվել է նաև Ծար գավառ. այն հայտնի է իր բնական տաք ջրերով` ջերմուկներով և 
անվանվել է «Բաղանիք արքունականք» կամ Վայքունիք Ջերմուկ9: 

Մովսես Խորենացին բացատրել է գավառի անվան ծագումը. «Քանզի էր լուեալ 
եւ համբաւ, թէ Վայկուն ոմն անուն յեղուզակ խռովէր զերկիրն Հայոց, զլեառն ամուր 
կալեալ, որ մինչեւ ցայժմ յանուն յեղուզակին կոչին Վայկունիք» / «Որովհետև (Տիգրա-

                                                            
1 Ալիշան Ղ.,Արցախ-Երևան, 1991, էջ 92: 
2 Նույն տեղում, էջ 147: 
3 Բարխուդարեանց Մ.,Արցախ էջ 21: 
4 Տե´ս Ս. Երեմյան, Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի, Երևան 1961, էջ 70: 
5 Հարությունյան Բ., նշվ. աշխ., էջ 76: 
6 Տե´ս Ադոնց Ն., Հայաստանը Հուստինիանոսի դարաշրջանում,Երևան, 1987, էջ 281:  
7 Տե´ս Ոսկեան Հ., Արցախի վանքերը, էջ 25-10: 
8Հիշատակված գյուղերից Մեծ Թաղլարը, Ազոխը, Դրախտիկը, Շեխերը,Ավետարանոցը, 
Սղնախը, հանձնվել են Ադրբեջանին, իսկ Թաղավարդը հանձնվել է մասամբ: 
9Տե´ս Հակոբյան Թ., Մելիք Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հտ.4, Երևան, 1998, էջ 743: 
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նը) լսել էր, թե Վայկուն անունով մի ելուզակ վրդովում է Հայոց աշխարհը, գրավելով 
այն ամուր լեռը, որ մինչև այսօր էլ այդ ելուզակի անունով կոչվում է Վայկունիք»1: 

Մովսես Դասխուրանցին հիշատակել է Վերին Վայկունիք գավառը2 և Վայկունիք 
գյուղը. «Սա Ատրներսէհ շինէ զբերդն Հանդու, եւ զապարանս իւր եդեալ ի գիւղն, որ 
կոչի Վայունիք, ուր եւ բաղանիք արքունական3» «Այս Ատրներսեհը շինում է Հանդի 
բերդը և ապարանք է կառուցում Վայկունիք գյուղում, որտեղ կա արքունական բա-
ղանիք»4: 

Ղ. Ալիշանը գավառը տեղադրում է Թարթառի ակունքերի մոտ5 և հաստատում, 
որ այս գավառում է գտնվում Հանդաբերդը6, որ նույն Լևոնաբերդն է: 

Ըստ Ղ. Ալիշանի` Վայկունիքը «սահմանակից է Սյունիքին, արեւմուտքից` Սոդք 
գավառին, որից անջատվում է արցախական Թարթառի եւ Գեղամա ծովի ավազան-
ների բարձր լեռների անջրպետով, հարավից` Հաբանդով կամ այժմյան Զանգեզու-
րով, իսկ սահմանի ելքից` Արցախի Չլաբերդ գավառով, հյուսիսից` նեղ Քունկուր լե-
ռով, որտեղ վերջանում է Այրում գավառը»7: 

Ըստ Մ. Բարխուդարյանցի` Հարճլանք և Ծար գավառների միջև ընկած հատ-
վածն անվանվել է Վակունիք, Վայկունիք, Վերին Վայկունիք8: 

Մ. Բարխուդարյանցը նաև նշել է, որ Հագարի գետը սկիզբ է առնում Վայկունիք 
գավառի հարավահայաց լանջերից, որն ավելի է հեշտացնում գավառի տեղորոշման 
հարցը9:  

Գավառի կենտրոնը Վակունիս գյուղն է, որը գտնվել է հանքային ջրերի ավազա-
նում: 

Վայկունիքի տեղորոշման հարցում ուսումնասիրողները հիմնականում համե-
րաշխ են10: 

Այսպիսով՝ Վայկունիքը Թարթառի վերին հոսանքի աջափնյակն է, որին սահմա-
նակից են արևմուտքում` Սյունիքի Աղահեջք ու Սոթք գավառները, հյուսիսում` Կողթը և 
Մեծկողմանքը, արևելքում` Մեծիրանքը, հարավ-արևելքում` Բերձորը:  
Այս գավառի տարածքի մեջ են մտնում այժմյան Քարավաճառ քաղաքը, Ծարը, Ջեր-
մաջուրը, Զուարը և այլն11: 

3. Բերդաձորը կամ Բերձորը, որ այսօր էլ նույն անվանումն ունի, տարածվում է Ա-
րաքս և Աղավնո գետերի միջև` Քիրս և Դիզափայտ լեռների հարավային լանջերից 
մինչև Սյունիքի սահմանները` ըստ «Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանուն-
ների բառարան»-ի, ուր սխալմամբ նույնացվել է Ջաբրայիլի շրջանին, ապա՝ անորոշ 

                                                            
1 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Բ, ժդ: 
2 Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն  Աղվանից աշխարհի, էջ 256: 
3 Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԵ, էջ 419: 
4 Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն  Աղվանից աշխարհի, էջ 266:   
5 Տե՛ս Ալիշան Ղ., Արցախ,  էջ 92: 
6 Տե´ս Ալիշան Ղ. Տեղեկագիր Հայոց Մեծաց, էջ 88: 
7 Ալիշան Ղ., Արցախ, էջ 95: 
8 Տե՛ս Բարխուդարեանց Մ., Արցախ էջ 26: 
9 Նույն տեղում, էջ 5: 
10 Տե´ս Ս. Երեմյան, նշվ. աշխ., էջ 82, նաև Հարությունյան Բ.,նշվ. աշխ.,էջ 76; 
11 Գավառն ամբողջությամբ հանձնվել է Ադրբեջանին 
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հղմամբ նույնացվել նաև Վերին Խաչենին1:  
Մովսես Կաղանկատվացին գավառը հիշատակում է Բերձոր անվանաձևով. 

«կոտորեցին զԲերձոր գաւառ եւ զաւանսն զՈւռեաց` զԿառնակաշ, զՀակարի եւ զՏա-
փատ»2 «կոտորեցին Բերձոր գավառն ու Ուռիքի ավանները` Կառնակաշը, Հակա-
րին և Տափատը»3:  

Ուռիքի ավանները4, Հակարի գյուղը, Կառնակաշն ուղղակիորեն հաստատում 
են, որ Բերձոր գավառը Հագարի գետի միջին հոսանքում է, ոչ թե Թարթառի վտակ 
Թութղուի ավազանում, ինչպես կարծում են Ս. Երեմյանը և Բ. Հարությունյանը: Հետ-
ևելով Ղ. Ինճիճյանին, թե «Բերդաձորն ընդամենը վրիպակ է»5 ` Բ. Հարությունյանը 
որպես գավառի անուն ճիշտ է համարում Բերձորը: Սակայն Բ. Հարությունյանը հետ-
ևելով Ս. Երեմյանին` Բերձոր գավառը տեղադրում է «Վայկունիքից արևելք` Թար-
թառ գետի վտակ Թութղուի ավազանում»6, ինչը ևս մեզ համար անհամոզիչ է և ա-
նընդունելի: 

Անընդունելի է նաև Ղ. Ալիշանի տեղադրությունը. «Բերդ ձոր կամ Բերդաձոր, 
որն ընկնում է Կողթից հարավ, Գանձակ եւ Կուրակ գետերի ձորագլուխներում, որը 
նույնպես Ուտիքում է տեղադրվում»7: Ապա Ղ. Ալիշանը փորձում է ավելի մանրա-
մասնել. «Կուրանի ձորահովտի արեւմտյան կողմը` Կուրակի պատսպարանը, որը 
կազմում է Մռավ լեռան արեւելյան կողմը կամ Այրում եւ Չլաբերդ գավառների անջր-
պետը, իմ կարծիքով, հին Բերդաձոր գավառն է»8: 

Մ. Բարխուդարյանցն այն համարում է Արցախի Հարավային կամ Վերին գա-
վառներից` հստակ տեղորոշելով. «Գավառն, որ ընկած է Պազկանց գաւառի, Երասխ 
և Հակարի գետերի, Դիզափայտ և Քիրս լեռնաշղթայի հարաւահայեաց լանջերի մէջ, 
ստացած է Բերդաձոր, Բերդձոր, Բելուկան, Ղալաղշլաղի ձոր, Ղարադարասի անուն-
ները»9: Մ. Բարխուդարյանցը նաև նշում է, որ Հագարի գետն իր ձախ կողմից ընդու-
նում է «Յարարի ջուր և Ղոգլու վտակները» Բերդաձոր գավառից10, որն ավելի է որո-
շակիացնում գավառի տեղորոշման խնդիրը:  

«Յարարի ջուր»-ը Հագարի գետի ձախ օժանդակն է` անվանված նաև Հարար, 
մինչդեռ «Դոգլու» վտակի մասին տեղանունների բառարանում տեղեկություն չկա. 
Դոգլու վտակը միանում է Հագար գետին մինչև Հարար օժանդակի միանալը` այժմ-
յան Բերձոր քաղաքից դեպի Հարար ընկած հատվածում` սկիզբ առնելով Սուարասը 
գյուղի շրջակա լեռներից: 

                                                            
1 Տե´ս Հակոբյան Թ., Մելիք Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հտ.1, Երևան, 1986, էջ 665: 
2 Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԵ, էջ 404: 
3 Ղ. Ալիշանը նշել է, որ չգիտի այս գավառների տեղը: Սրանք Բերձոր գավառում 
են.Կառնակաշն այժմ գյուղատեղի է և բերդ Հարար գետի ափին, իսկ Ուռեկանն ու Հակարին 
գյուղեր են Հագարի գետի ափին: 
4 Ինճիճեան Ղ., Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց, Վենետիկ, 1822, էջ 105: 
5 Նույն տեղում, 103: 
6 Հարությունյան Բ., նշվ. աշխ., էջ 76: 
7 Ղ. Ալիշան, Արցախ, էջ 92: 
8 Նույն տեղում, էջ 101: 
9 Բարխուդարեանց Մ., Արցախ էջ 25: 
10 Նույն տեղում, էջ 5: 
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Ստացվում է, որ Բերձոր գավառը Հագարի գետի միջին հոսանքի ձախափնյա 
հատվածն է: Գավառի կենտրոնն է եղել Բերդաձորը կամ Բերձորը: 

Այսպիսով՝ Բերձոր գավառի սահմանները տարածվում են Հագարի գետի միջին 
հոսանքի ձախափնյա հատվածում` մինչև Քիրսի լեռնագագաթ: Գավառը արևմուտ-
քում Հագարի գետով սահմանազատվում է Սյունիքի Հաբանդ գավառից, սահմանա-
կից է արևելքում` Մյուս Հաբանդին ու Պազկանքին, հարավում` Սիսական Ոստանին, 
հյուսիսում` Վայկունիքին ու Մեծիրանքին:  

Այս գավառի տարածքի մեջ են մտնում այժմյան Բերձոր քաղաքը, Աղավնո, Լի-
սագոր, Քիրսավան, Հարար, Քարինգ, Սուարասը, Խաչգետիկ, Աղավնատուն,  Ուռե-
կան, Վուրգավան, Հակարի, Բերդաձորի չորս գյուղերը` Տասը վերստ, Կանաչ թալա, 
Մեծ շեն, Հին շեն և այլն:   

4. Մեծիրանքն անվանվել է նաև Մեծ Առանք, որը Թարթառի միջին հովտում է, 
տարածվում էր Խաչենագետի վերին հոսանքի շրջանում` Կարկառ գետից մինչև Թար-
թառ և Քիրսից մինչև Մարտակերտի հարթավայրերի եզրերը, որն անվանվել է նաև 
Ներքին Խաչեն1: 

Մովսես Կաղանկատվացին մի քանի անգամ հիշատակում է գավառը, որին       
«Մեծիրանցն կոչեն»2:  

Մովսես Դասխուրանցին մի դեպք է հիշատակում. «Յայսմ ամի անչափութիւն 
անձրևւաց եղեալ յանկարծազեղ ի Մեծիրանց գաւառի եւ հասեալ գնացք հեղեղին ի 
Դաստակերտ գիւղ» «Այս նույն տարին անձրևների շատությունը Մեծիրանք գավա-
ռում տեղատարափ է դառնում և հեղեղի հոսանքը հասնում է Դաստակերտ գյուղը»3:  

Գյուղի մասին Ալիշանը գրում է. «Չղախից հարավ ընկած է մեկ ձորահովիտ եւս` 
Թարթառ եւ Խաչեն գետերի միջեւ. դա Գապարտն է կամ Ղաբարթուն, որի արեւելյան 
կողմում էլ համանուն գյուղն է, իսկ արեւմտյան կողմում` Գազանճլը եւ Քելանին: Խա-
չենագետի հովտում, վիճակի հարավարեւելյան ծայրում, գետի աջ կողմում, մի 
բարձրավանդակի վրա գտնվում է Բարուխ գյուղը, իսկ նրա հարավում` Տաշ-պաշը, 
դրանից ավելի վերեւ, արեւմտյան կողմում` Շալվան, սրա հյուսիս-արեւմուտքում, գե-
տի ձախ կողմում` Ախմաք գյուղը. սրա եւ վերոհիշյալի միջեւ գետերի միացման տեղն 
է, եւ այնտեղ, նրա անկյուններից մեկում կարելի է հանդիպել Դաստակերտ գյուղին, 
որ հեղեղվեց հազար տարի առաջ: Հասան-Ջալալյանը Արցախի արձանագրություն-
ների ժողովածուներում այդ գյուղը կոչում է Տաստակեր, որտեղի եկեղեցում էլ ընդօ-
րինակված է մի արձանագրություն, ըստ որի այն կառուցվել է Սարգիս եպիսկոպոսի 
կողմից, 1281 թ. «ՉԼ թվին Աստծու կամքով, Արղունի իշխանությամբ տեր Ստեփան-
նոսի հայրապետության ժամանակ, Փախրատինի որդիներ Իվանի եւ Սատրատինի 
ամիրայության օրոք, ես` Տեր Սարգիսս, կառուցեցի ժամատունը, զուգեցի գավա-
զանները, ավետարանները, Ստողոգինը, Եսային: Ովքեր աղոթում են, թող ողորմութ-
յամբ հիշեն հանուն Քրիստոսի»4: 

Դաստակերտ գյուղը գտնվել է այժմյան Մարտակերտի շրջանում:  
Մովսես Դասխուրանցին հիշատակում է նաև Շիկաքարը` որպես Մեծիրանքի 

                                                            
1Տե´ս Հակոբյան Թ., Մելիք Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ.,Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հտ.1, էջ 769: 
2 Նույն տեղում, էջ 262: 
3 Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն  Աղվանից աշխարհի, էջ 261: 
4 Ղ. Ալիշան, Արցախ, էջ 111: 
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տեղանուն. «ի Մեծիրանց սահմանի ամրացեալք ի տեղւոջն, որ կոչի Շիկաքար» «ամ-
րացան Մեծիրանքի սահմանում մի տեղ, որ կոչվում է Շիկաքար»1: Խոսքը հավանա-
բար Շիկաքարի բերդի մասին է, որը գտնվում է Խաչեն գավառում` այժմյան Ասկերա-
նի շրջանում` Խաչեն գետի աջ կողմում, որի վրա է գտնվում Քարագլուխ բերդը2: 

Խաչեն գավառի արևմտյան մասում է գտնվել Խոխանաբերդը3: 
Ըստ Մ. Բարխուդարյանցի` այս գավառն «ընկած է Գարգառ գետակի ձախ և 

Թարթառ գետի աջ ափերի, դաշտաբերանի և Քիրս լեռնաշղթայի շարունակութեան 
գագաթագծի մէջ, ստացած է Մեծ-իրանք, Մեծարանք, Ներքին-Խաչեն, այժմ Խաչեն 
անունները»4: 

Ըստ Մեսրոպյան Գահնամակի` Արշակունի թագավորի խնճույքի սեղանին` 138- 
րդ բարձին բազմելու պատիվը Խաչյան ազնվական տան իշխանինն է, որ Խաչեն 
(Մեծիրանք, Մեծ Առանք) գավառի իշխանն է5:  

Մեծիրանք գավառում են գտնվում Գանձասարի վանքը6, Կիչանի անապատը7 և 
այլն:  

Բ. Հարությունյանը, հետևելով Մովսես Կաղանկատվացուն, գրում է, որ այս գա-
վառում են եղել «Չղախական հովիտը, Շիկաքար բնակավայրը, Դաստակերտը»:  

Մեծիրանք գավառի տեղադրության շուրջ ուսումնասիրողները հիմնականում 
համերաշխ են: 

Գավառի կենտրոնը եղել է Գանձասարը: 
Այսպիսով՝ Մեծիրանք գավառի սահմանները տարածվում են Թարթառ գետի 

միջին հովտում` աջափնյակում, Խաչենագետի վերին հոսանքի շրջանում` Կարկառ 
գետից մինչև Թարթառ և Քիրսից մինչև Մարտակերտի հարթավայրերի եզրերը: 
Գավառը սահմանակից է արևելքում` Ուտիք նահանգին ու Մյուս Հաբանդ գավառին, 
հարավում` Բերձորին ու Մյուս Հաբանդին, արևմուտքում` Վայկունիքին, հյուսիսում` 
Մեծկողմանքին:  

Այս գավառի տարածքի մեջ են մտնում այժմյան Շուշի8, Ստեփանակերտ, Ասկե-
րան, Մարտակերտ քաղաքները, Իվանյան ավանը (Խոջալու), Չլդրան, Վանք, 
Դրմբոն, Խաչեն, Պատարա, Խնածախ, Այգեստան, Խանաբադ, Խրամորթ գյուղերը և 
այլն:   

5. Մեծկուանք գավառը Թարթառ գետի վերին հոսանքի ավազանում դեպի Մռա-
վի լեռնաշղթան ընկած հատվածն է` Թարթառի հովիտը, որ անվանվել է նաև Մեծկ-

                                                            
1 Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն  Աղվանից աշխարհի, էջ 255: 
2 Տե´ս Հակոբյան Թ., Մելիք Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հտ.5, էջ 110: 
3 Տե´ս Հակոբյան Ա.,Խաչէն-Խոխանաբերդ ամրոցը և նրա իշխանատոհմը Թ.-ԺԳ դարերում, 
Հանդէս Ամսօրեայ, 2010, թիվ 1-12, էջ 71: 
4 Բարխուդարեանց Մ., Արցախ էջ 24: 
5Տե´ս Մեսրոպ Վայոցձորեցի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տոհմի մասին և Սուրբ Գրիգոր 
Լուսավորչի տոհմի մասին և սուրբ Ներսես հայոց հայրապետի պատմությունը, թարգմանությունը 
գրաբար բնագրից, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Վանո Եղիազարյանի, 2015, էջ 165: 
6 Տես Ոսկեան Հ., Արցախի վանքերը, էջ 52-74: 
7 Նուն տեղում, էջ 78: 
8 Շուշին դավադրաբար հանձնվել է Ադրբեջանին: 
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վենք, Մեծկողմանք և այլն1: 
Մովսես Կաղանկատվացին գրում է. «յՌոստակ գաւառն Մեծ Կողմանց, ի Չղա-

խեան հովիտն յասպարիսաձեւ դաշտակն առ ափն Տրտուական գետոյն, որ է վիճա-
կին Մեծիրանց»2 «Մեծկողմանքի Ռոստակ գավառը` Չղախյան հովիտը, Ասպարի-
սաձև դաշտակը Տրտու գետի ափին, որը գտնվում է Մեծիրանքի վիճակում»3:  

Խոսքն այստեղ Մեծիրանքի վիճակի` եպիսկոպոսության մասին է, որի տարբեր 
հոգևորականների անուններ հանդիպում են պատմության էջերում: 

Մեկ այլ տեղ կրկին խոսք է գնում գավառի մասին, որն այս անգամ անվանվում է 
Մեծ Կվյանք. «ի խորախոխոմ, անտառայար եւ ի մայրաստանիկ աշխարհն Արցախայ` 
գաւառն Մեծ Կուենից: Եւ ի կիրճս ճանապարհին երկաջոկեալ գունդն յերկուս բաժա-
նելով` նստէին գուպարս յայնմ տեղւոջ, որում Աստեղն կոչեն բլուր` ի հիւսիսոյ կող-
մանն. եւ գունդն երկրորդ յայնկոյս Տրտուական գետոյն, ի հարաւական կողմանն ի 
մայրոլորտ հովտի պուրակի բնակէին Չղախն անուանեցելոյ»4 «խորաձորերով հա-
րուստ, անտառախիտ ու անտառներով առատ Արցախ երկիրը` Մեծ Կվյանք գավա-
ռը: Ճանապարհի կիրճերում խումբը երկու մասի բաժանվեց. առաջին մասը խմբով 
միասին նստեց այն տեղը, որ կոչում են Աստղաբլուր, այսինքն` հյուսիսային կողմում, 
իսկ երկրորդ մասը բանակեց Տրտու գետի այն կողմը, անտառապատ հովտի հարա-
վային մասում` Չղախ անվանված տեղում5: 

Հիշատակված Աստղաբլուրը գտնվում է Հաթերքում` Թարթառ գետի վերին հո-
սանքի ձախ ափին, որի մասին պահպանվել է նաև ժողովրդական ավանդություն6:  

Մեկ ուրիշ տեղ Կաղանկատվացին այլ վկայություն է թողել այս գավառի տեղո-
րոշման մասին. «ի վերնակողմն գաւառն Մեծ Կուենից` ի բարձրաւանդակ լեառնն` ի 
տեղի մենաստանին իւրոյ ի Գլխոյ վանս»7 «Մեծ Կվյանքի վերնակողմ գավառը` 
բարձր լեռը` իր մենաստանի վայրը` Գլխովանքը»8: Գլխովանքը նույն Հոռեկա 
վանքն է, որի մասին հիշատակություն ունի նաև Վարդան Արևելցին: Գլխովանքը 
գտնվում է Մարտակերտի  շրջանում` Թալիշ գյուղի մոտ: 

Ղ. Ալիշանն այն համարում է Չլաբերդը, որ Ջրաբերդն է. «Մեծկունիք կամ Մեծու-
նիք կամ Մեծ Կողմանք. Թարթառի հյուսիսային կամ ձախ կողմում է, Չլաբերդում»9, 
քիչ հետո շարունակում. «Մեծ Կողմանք գավառի մի մասն է, որի սահմանը Տրտուի 
հյուսիսային կամ ձախակողմյան ափերն են, թերեւս մի նեղ շերտով այն կողմն ան-
ցած, հարավայինը՝ Մեծիրանքը, որը հետագայի բուն Խաչենն է, այսինքն՝ Վայկունի-
քի արեւելյան եւ Թարթառի հարավային կողմը»10: 

Ըստ Մ. Բարխուդարյանցի` այս գավառն «ընկած է Մռաւ լեռնաշղթայի դաշտա-
բերանի, Թղրի և Թարթառ ջրերի ձախ և Կուրակ գետակի աջ ափերի մէջ, ստացած է 

                                                            
1 Տե´ս Հակոբյան Թ., Մելիք Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հտ.1, էջ 772: 
2 Մատենագիրք հայոց, հտ.ԺԵ, էջ 264: 
3 Մովսես Կաղանկատվացի, «Պատմություն  Աղվանից աշխարհի», էջ 160: 
4 Մատենագիրք հայոց, հտ.ԺԵ, էջ 140: 
5 Մովսես Կաղանկատվացի, «Պատմություն  Աղվանից աշխարհի», էջ 73: 
6 Ղանալանյան Ա., Ավանդապատում, Երևան, 1969, էջ 16: 
7 Մատենագիրք հայոց, հտ.ԺԵ, էջ 273: 
8 Մովսես Կաղանկատվացի, «Պատմություն  Աղվանից աշխարհի», էջ 166: 
9 Ալիշան Ղ., «Արցախ», էջ 92: 
10 Նույն տեղում, էջ 111: 
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Մեծ-կողմանք, Մեծկուանք, Չարաբերդ, Թալիշ, Կիւիստան, Ջրաբերդ, այժմ Ջուան-
շիր անունները»: 

Ղ. Ալիշանը Մեծկունեաց գավառ է անվանում, որին հյուսիսից մոտ է Ականա 
քաղաքը` Թարթառի ափին1: 

Ս. Երեմյանը փորձել է գավառը տեղադրել Իջևանի տարածքում2, ինչի հետ 
իրավացիորեն համաձայն չէ Բ. Հարությունյանը: 

Հ. Ոսկյանը Մեծկողմանք գավառի վանքեր է համարում Գյուլիստանի Ամե-
նափրկիչ վանքը, Երից մանկանց վանքը3:  

Թ. Մինասյանն այս գավառի գրչության կենտրոններից հիշատակում է առաջ-
նորդանիստ Խադավանքը4, իսկ գավառը նույնացնում Ջրաբերդի հետ, նրա սահ-
մանները նշելով ըստ Մ. Բարխուդարյանցի` Մռավի լեռնաշղթայի, Դաշտաբերանի, 
Թարթառ գետի և նրա Թրղի վտակի ձախ և Կուրակ գետակի աջ ափերը5:   

Այսպիսով՝ Մեծկողմանք գավառի սահմանները տարածվում են Թարթառ գետի 
վերին հոսանքի ձախափնյա ավազանում` մինչև Մռավի լեռնաշղթայի լեռնագագաթ-
ները: Գավառը սահմանակից է  հյուսիսում ու արևելքում` Ուտիք նահանգին,  հարա-
վում` Վայկունիքին ու Մեծառանքին, արևմուտքում` Կողթին: 

Այս գավառի տարածքի մեջ են մտնում այժմյան Հաթերք, Ակնաբերդ, Գյուլիս-
տան, Թալիշ, Տոնաշեն, Մատաղիս, Չափար, Զագլիկ, Զարդախաչ, Դադիվանք գյու-
ղերը և այլն6:  

6. Հարճլանքն Արցախ աշխարհի հարավ-արևելյան սահմանն է` մոտավորապես 
Վարանդայի գավառը7: 

Ղ. Ալիշանը Արցախի հարավում` Դիզակում է տեղադրում Մուխանք, Հարճլանք, 
Պիանք և Սիսական Կոտակ գավառները. «Այս նոր գավառի մեջ են մտնում հին գա-
վառներ Մուխանքը, այն է` Մխանց  տոհմը, Հարժլանը, Պիանքը եւ Քոտակը, որոնցից 
միայն առաջինն է հիշվում պատմության մեջ եւ բաղանիկեցիների արշավանքում, որ-
պես Պարզկանքի հարավում եւ նույն Ուտի գավառի վերջում գտնվող, որովհետեւ 
նրանից հետո ասպատակված գավառների մեջ վերջինս սա է համարվում: Մյուսնե-
րի անունները ամենեւին չեն նշվում, որի պատճառով դրանց դիրքը, սահմանները եւ 
պատմական դեպքերը հայտնի չեն»8: 

Ըստ Մ. Բարխուդարյանցի` «Դիզափայտ և Քիրս լեռնաշղթայի գագաթագծի շա-
րունակության, Շուշիից Գորիս տանող մեծ ճանապարհի և Հակարի գետի միջև ըն-
կած տարածքը անվանվել է Հարճլանք, Զառիստ, Հաչի Սամլու, Հաճիլար»9, որը հա-
րավային գավառներից է:  

                                                            
1 Բարխուդարեանց Մ., «Արցախ»,, էջ 24: 
2 Ալիշան Ղ., «Տեղեկագիր Հայոց Մեծաց», էջ 89: 
3 Ոսկեան Հ., «Արցախի վանքերը», էջ 78: 
4 Նույն տեղում, էջ 124-127: 
5 Մինասյան Թ., «Արցախի գրչության կենտրոնները», Երևան,2015, էջ 27: 
6 Նույն տեղում, էջ 52: 
7 Հիշատակված գյուղերից Թալիշը, Մատաղիսը, Դադիվանքը հանձնվել են Ադրբեջանին 
2020թ., իսկ Գյուլիստանն ավելի վաղ: 
8 Հակոբյան Թ., Մելիք-Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հտ. 4, էջ 114: 
9 Ալիշան Ղ., «Արցախ», էջ160: 
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Քանի որ գավառի մասին տեղեկություններ չեն պահպանվել, ուստի անհնար է 
դարձել որոշակիացնել նրա տեղադրությունը: Ուսումնասիրողներն ունեն տարբեր 
մոտեցումներ: Բ. Հարությունյանը հակված է գավառը տեղադրելու Խոջաչայի շրջա-
կայքում1, իսկ Ս. Երեմյանը` Քյոնդալան չայի (Դողագետ, Տողագետ) հարավային եզ-
րին2, որն Արաքսի ձախակողմյան վտակ է: 

Ինչպես տեսնում ենք, Մ. Բարխուդարյանցի և արդի պատմաբանների մոտե-
ցումները չեն համապատասխանում:  

Ամեն դեպքում, Հարճլանք գավառը պետք է տեղադրել Արցախի հարավում, ին-
չը հաստատում է նաև Ղ. Ալիշանը. «ստորին մասն Արցախ աշխարհի, յորում թուին 
լինել գաւառքն հին Պարզկանք, Պիանք, Հարժլանք, և Մուխանք ‘ի հարաւոյ, յորմէ 
թերևս ծագեալ Մուղանն անուան, որով կոչի դաշտն մեծ կամ անապատն ‘ի հարաւոյ 
և յելից Երասխայ»3: Սա պարզ է նաև «Աշխարհացոյց»-ի թվարկումից, որտեղ այս 
գավառները նշվում են հերթականությամբ` Հարճլանք, Մուխանք, Պիանք, Պարզ-
կանք, քանի որ այս գավառները հարևան են իրար: 

Մեր կարծիքով, Հարճլանքը Վարադայի (Ֆիզուլի) գավառն է, որի սահմանները 
հասնում են մինչև Տողագետի ստորին հոսանքներ և Արաքս գետ: Գավառը սահմանա-
կից է հյուսիսից` Մուխանքին, արևելքից` Ուտիք նահանգին, արևմուտքից` Պիանքին, 
Պազկանքին, Մյուս Հաբանդին, հարավում` Արաքս գետին: 

Գավառի տարածքի մեջ են այժմյան Ջիվանի գյուղը և Վարանդան (Ֆիզուլի)4:  
7. Մուխանք գավառը Արաքսի ձախափնյա հատվածում Կարկառ գետի ստորին 

հոսանքի ավազանն է, Մխանց նախարարական տոհմի տիրույթը, որը ձգվում էր Ակ-
նայից մինչև Արաքսի հովիտ` ներառելով Մուղանի դաշտավայրը5:  

Մովսես Կաղանկատվացին այս գավառի մասին ունի հետևյալ վկայությունը. «ի 
Մխանց տոհմին ի վայրս Կաղսետու»6   «Մխանց տոհմին պատկանող Կաղսետ կոչ-
ված վայրում»7: Հիշատակված Կաղսետ վայրի մասին ոչ մի տեղեկություն չկա տե-
ղանունների բառարանում: Մովսես Դասխուրանցին ևս գավառն անվանում է 
Մխանք: 

Ըստ Մ. Բարխուդարյանցի` գավառը «ընկած է Երասխի ձախ ափի, Վարդանա-
կերտ գավառի և դաշտաբերանի տարածութեան մեջ, ստացած է Մուխանք, Մուղան, 
այժմ Միլին դաշտ անունները»8: 

Ն. Ադնոցը գրում է, որ Մուխանքը «ծագում է Կասպից ծովի ափերին ապրող ցե-
ղերից մեկի» անունից: 

Ուսումնասիրողները Մուխանք գավառի տեղորոշման հետ կապված տարաձայ-
նություններ չունեն: 

Այսպիսով, Մուխանք գավառը տարածվում է Կարկառ գետի ստորին հոսանքի ա-
վազանում և տարածվում է մինչև Մարտունի քաղաքից հարավ` ներառելով Մոնթեի 
                                                            
1 Բարխուդարեանց Մ., «Արցախ», էջ 25-26: 
2 Հարությունյան Բ., նշվ. աշխ., էջ 78: 
3 Ալիշան Ղ., Տեղեկագիր Հայոց Մեծաց, էջ 90: 
4 Այս գավառն ամբողջությամբ հանձնվել է Ադրբեջանին: 
5 Տե′ս Հակոբյան Թ., Մելիք Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հտ.1, էջ 885: 
6 Մատենագիրք Հայոց, հտ., ԺԵ էջ 165: 
7 Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն Աղվանից աշխարհի, էջ 90: 
8 Նույն տեղում, էջ 256: 
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լեռները. գավառը արևմուտքում սահմանակից է Մյուս Հաբանդին, հարավում` Հարճ-
լանքին, արևելքում և հյուսիսում` Ուտիք նահանգին:  

Այս գավառի տարածքի մեջ են մտնում այժմյան Ակնա քաղաքը1, Մարտունի 
քաղաքը, Ճարտարը, Աշան, Բերդաշեն, Խնուշինակ գյուղերն և Գիշին, որն եղել է գա-
վառի կենտրոնն և այլն: 

8. Պիանք գավառի տեղադրությունը պարզված չէ, ենթադրաբար այն համապա-
տասխանում է Ջեբրայիլի շրջանին, որը գտնվում է Արաքսի ձախ կողմում, թեև կար-
ծիք կա, որ գավառը տարածվում է Խաչեն և Կարկառ գետերի միջև2:   

Ղ. Ալիշանի համար ևս գավառի սահմաններն անորոշ են. «Պիանք, որը վատի-
կանյան օրինակը Ապիանդք է գրում, սրա երեք կողմերը անհայտ են, թվում է, որ ըն-
կած պետք է լինի այժմյան Շուշիի, Սյունիի եւ Երասխի միջեւ»3: 

Ըստ Մ. Բարխուդարյանցի` «Գաւառն, որ ընկած է Երասխի և Ղուրու չայ գետա-
կի ձախ ափերի, դաշտաբերանի և Մուխանք գաւառի սահմանի մէջ, կոչուած է 
Պիանք, այժմ Ջաբրայէլի գաւառ»4:  

Ղուրուչայ գետակը կազմվում է Թաղլար և Դողա վտակների միախառնվելուց, 
հոսում է Իշխանասարի ստորոտով, որը վերին հոսանքում կոչվում է Իշխանագետ, 
Ֆիզուլիի շրջանում միանում է Արաքսին: 

Պիանքը «Ճիպրայիլ»-ն է համարել նաև Համազասպ Ոսկյանը5` օգտվելով Մա-
կար Բարխուդարյանցի գրքից: 

Ս. Երեմյանը գավառը տեղադրում է Բայան գյուղի շրջակայքում6, որը գտնվում 
է Վարդաշենի շրջանում: Ս. Երեմյանի տեսակետն ընդունելի է համարել Բ. Հարութ-
յունյանը, սակայն չի բացառել «նրա տեղադրությունը Մուխանքի հարավակողմում»7: 

Պիանք գավառում է գտնվել Պապուն քաղաքը, որն ավերակ է: 
Մեր կարծիքով, Պիանք գավառը պետք է տեղադրել Արաքսի դաշտաբերանի ու 

Հարճլանք գավառի միջակա տարածքում, որն այժմյան Ջաբրայիլն է: Գավառը սահ-
մանակից է արևելքից Հարճլանքին, հյուսիսից` Պազկանքին, արևմուտքից` Սիսական 
Ոստանին, հարավից` Արաքս գետին:   

Գավառի տարածքի մեջ են այժմյան Ջրական (Ջաբրայիլ) քաղաքը, Առաքել, 
Բանաձոր, Նոր շեն գյուղերը և այլն8: 

 9. Պանծկանք գավառի տեղադրությունը ևս պարզված չէ, ոմանք նույնացնում են 
Դիզակի, ոմանք՝ Վարանդայի հետ9:  

Մովսես Կաղանկատվացին գավառն անվանել է Պազկանք. «…մեծագոյն աշ-
խարհ մի Արցախայ` Պազկանք անուն»10, որը Վ. Առաքելյանը թարգմանել է Պարսա-

                                                            
1 Ակնա քաղաքն Աղդամն է, որն այժմ հանձնված է Ադրբեջանին: 
2 Տե′ս Հակոբյան Թ., Մելիք Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հտ.4, էջ 114: 
3 Ալիշան Ղ. «Արցախ», էջ 92: 
4 Բարխուդարեանց Մ., Արցախ, էջ 22: 
5 Ոսկեան Հ., «Արցախի վանքերը», էջ 1: 
6 Երեմյան Ս.,նշվ. աշխ. Էջ 77: 
7 Հարությունյան Բ., նշվ. աշխ էջ 79: 
8 Այս գավառն ամբողջությամբ հանձնված է Ադրբեջանին: 
9Հակոբյան Թ., Մելիք Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հտ.4, էջ 314: 
10 Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԵ, էջ 113: 
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կանք` ծանոթագրելով. «Պազկանք, գոյություն ունի նաև Պարսկանք ձևը: Այս գավա-
ռը, ըստ Մ. Բարխուդարյանի, ընկած է «Երասխ գետի ձախ ափին` Հադրութի և Դի-
զափայտի լեռնաշղթայի գագաթնագծի մեջ»1: 

Ղ. Ալիշանը սահմանակից է համարում Մյուս Հաբանդին2 և Մեծիրանքին3. 
«Պատմիչները այս գավառում ոչ մի շեն կամ վայր չեն նշում, որի հետեւանքով բացի 
Ամարասի հետ սահմանակցությունից, հնարավոր չէ այն քննել հանգամանորեն: 
Թվում է, որ սա ընկած էր Գարգարի ձորահովտում, սկսած նրա ակունքից վերջաց-
րած Գարգարացիների դաշտաբերանով, որտեղ եւ մենք ենք հատում վիճակիս աշ-
խարհագրության սահմանը: Հարավային կողմից իր մեջ առնելով արեւելյան վտակ-
ների բոլոր հովիտները` հասնում է մինչեւ գետերի ջրբաժանը, որոնք հարավից հո-
սում են դեպի Երասխ»4:  

Մ. Բարխուդարյանցը կարծում է, որ գավառն «ընկած է Երասխ գետի ձախ և 
Ղուրուչայի աջ ափերի, Հադրութի և Դիզափայտի լեռնաշղթայի գագաթնագծի մէջ, 
ստացած է Պազկանք, Պանծկանք, Դիզակ, այժմ Ջաբրայէլ անունները»5: 

Մ. Բարխուդարյանցը փորձել է ավելի հստակեցնել գավառի սահմանները` գրե-
լով. «Գաւառիս հարաւային սահմաներն են Երասխ գետն, արևելեանն` Պիան, հիւսի-
սայինն` Վարանդայ և արևմտեանն` Բերդաձոր գաւառների սահմաններն»6։ 

Ս. Երեմյանը փորձում է տեղադրել Վարանդայի գավառում7, իսկ Բ. Հարություն-
յանը հակված է գավառը տեղադրել «Մուխանքից հարավ-արևելք ընկած շրջանում, 
որը հարավից եզերվում է Երասխ գետով, որի հակառակ ափին պետք է գտնվեր 
Վարդանակերտ քաղաքը»8: 

 Ըստ Հ. Ոսկյանցի Պազկանք գավառում է գտնվում Գտչավանքը9, Դիզափայտի 
կամ Կատարո վանքը10 և այլն:  

Արցախի գրչության կենտրոններին նվիրված ուսումնասիրության մեջ Թամարա 
Մինասյանը Գտչավանքին անդրադառնալիս որոշակի նշել է Պարզկանք գավառի 
սահմանները. «Արևելքում նրա սահմանները ձգվում էին մինչև Մուղանի դաշտ, հյու-
սիսում` Քյոնդալան գետի ձախ ափը, արևմուտքում հասնում Քիրսի լեռնաշղթային և 
նրանից դեպի Երասխի հովիտը ձգվող բարձրություններին, հարավում` Երասխ գե-
տին»11: 

Ղ. Ինճիճյանը կարծում է, թե Պազկանք գավառի աղճատված անվամբ Պայիլ-
գան կամ Պէյլէգան գյուղն է, «ոչ այնչափ հեռի յերասխայ և յորոտն վտակէ, որ թերևս է 
սոյն այս անուն աղճատեալ»12: Այս տեսակետն ընդունելի չէ, հիշատակվածը Բայլա-
կան քաղաքն է, որ գտնվում է Կուր և Երասխ գետերի միախառնման շրջանում:  

                                                            
1 Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն Աղվանից աշխարհի, էջ 279-280: 
2 Տե′ս Ալիշան Ղ., Արցախ, էջ 92: 
3 Նույն տեղում էջ 129: 
4 Նույն տեղում էջ 154: 
5 Բարխուդարեանց Մ., Արցախ, էջ  21: 
6 Նույն տեղում էջ  62: 
7 Տե′ս Երեմյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 77: 
8 Հարությունյան Բ., նշվ. աշխ., էջ 79:  
9 Տե′ս Ոսկեան Հ., Արցախի վանքերը, էջ 11-16: 
10 Նույն տեղում, էջ 16-18: 
11 Մինասյան Թ., Արցախի գրչության կենտրոնները, էջ 19: 
12 Ինճիճեան Ղ., Ստորոգութիւն հին Հայաստանեայց, էջ 109: 
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Պազկանք բառը կարող է կապվել Արցախյան լեռնաշղթայի լեռնաբազուկների 
հետ, ինչը նկատել է նաև Մ. Բարխուդարյանցը. «Աւելի լաւ էր Բազկանք անուանել 
վերջին գաւառս, վասն զի գաւառս ամբողջապէս բաղկացած է լեռնաբազուկներից, 
որք թեքուած են  դէպի Երասխի ձախ ափն»1: 

Մեր կարծիքով, Պազկանքը Իշխանագետի աջ ափից մինչև Դիզափայտի լեռ-
նաշղթայի գագաթնագիծն ընկած տարածքն է, որը սահմանակից է արևելքից Հարճ-
լանքին, հյուսիսից` Մյուս Հաբանդին, արևմուտքից` Բերձորին, հարավից` Պիանքին:   

Գավառի տարածքի մեջ են մտնում այժմյան Հադրութ քաղաքը, Տումի, Տող, Թա-
ղուտ, Մարիամածոր, Քյուրաթաղ, Ակնաղբյուր, Ծաղկավանք, Վանք գյուղերը և այլն2: 

10. «Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան»-ում Սիսա-
կան Ոստան գավառը նույնացվում է Մյուս Հաբանդ գավառին3,  

ինչն ընդունելի չէ:  
Թերևս այս գավառն է, որ Սիսական ձևով հիշատակել է Մովսես Դասխուրան-

ցին. «…Վերին Վայկունիք, Բերձոր, Սիսական, Հաբանդ, Ամարաս, Պազկանք, Մխանք 
եւ Տրի գաւառ»4 / «…Վերին Վայկունիք, Բերձոր, Սիսական, Հաբանդ-Ամարաս, Պազ-
կանք, Մխանք և Տրի գավառներին»5: 

Ղ. Ալիշանի համար հստակ չէ այս գավառի սահմանները. «Սիսական ոստան, 
նույն Սիսան ձորը. սկսվում է Վայկունիքի ելքից եւ, ինչպես ինձ թվում է, ընկած է Կու-
րակի եւ Կուրանի միջեւ»6, ապա փորձել է տեղորոշել, թե գավառը «տեղադրված է 
արեւմուտքից Մեծկողմանքի, իսկ արեւելքից Վայկունիքի միջեւ, եւ որի միջով երեք 
վտակների միավորումից հետո սահմանով իջնում է Թարթառ գետը դեպի հարավ 
մոտ 12 մղոն, հետո թեքվում դեպի արեւելք, պետք է Արցախի Սիսական գավառը լի-
նի, նույն ինքը Սիսական ոստանը եւ Սիսական գավառը, որը այդպես է կոչվում Սյու-
նիքին մոտ լինելու պատճառով: Նրան հարավից սահմանակից է Խաչեն գետի սկիզ-
բը, որի հարավում էլ գտնվում է Հաբանդ գավառը»7: 

Մ. Բարխուդարյանցը Սիսական-Ոստան գավառը համարելով Հարավային կամ 
Վերին գավառ, իսկ Սիսական Ռստակը` Լեռնային կամ Միջին Արցախի գավառ, 
առաջինի մասին գրում է. «Գաւառն, որ ընկած է Մռաւ սարի հարաւահայեաց լանջե-
րի, Ռմբասարի գագաթնագծի, Վակունիք և Ռստակ  գաւառների սահմանների մէջ, 
ստացել է Սիսական-Ոստան, Սիսական, Ծար, Զար, այժմ Զար գաւառ»8: 

Մենք կարծում ենք, Սիսական Ոստանը ոչ թե Ծարն է, այլ հենց Սիսական 
Ռստակը, որը սակայն ոչ թե Թարթառի ձախափնյա հատվածում է, այլ սահմանակից 
է Մյուս Հաբանդ գավառին, ինչպես նկատել են ուսումնասիրողները: Իսկ Ծարը հա-
մապատասխանում է Վայկունիքի տարածքին:  

Ըստ Մ. Բարխուդարյանցի՝ Լեռնային գավառ Սիսական Ռստակը կամ Ռոտստա-
կը գտնվել է Թարթառի ձախ ափին. «Գավառակն, որ ընկած է Թարթառի և Եանշաղի 
                                                            
1 Բարխուդարեանց Մ., Արցախ, էջ 1: 
2 Հիշատակված բոլոր բնակավայրերը 2020թ. հանձնվել են Ադրբեջանին: 
3Տե´ս Հակոբյան Թ., Մելիք-Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հտ. 1, էջ 844,  հտ. 4, էջ 614: 
4 Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԵ, էջ 404: 
5 Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն Աղվանից աշխարհի, էջ 256: 
6 Ալիշան Ղ., Արցախ, 92: 
7 Նույն տեղում էջ 116: 
8 Բարխուդարեանց Մ., Արցախ, էջ 26: 
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ձախ և Թրղու ափ ափերի մեջ, ստացած է Ըստիսական, Ըռստակ, Հաթերք անուննե-
րը»1: Հետևելով Մ. Բարխուդարյանցին` Հ. Ոսկյանը Ըստիսական գավառի վանքեր է 
համարել Դադիվանքը2, Չարեքդարի վանքը3: 

Ս. Երեմյանը Սիսական-ի-Ոստանը նույնացնում է Մյուս Հաբանդ գավառի հետ4, 
Բ. Հարությունյանը ձեռագրական տարընթերցվածների համեմատության արդյուն-
քում Սիսական Ոստանը նույնացնում է Սիսական ի Կոտակ և Սիսական Ռոտաս-
տակ անվանաձևերի հետ5` այն տեղադրելով Մյուս Հաբանդից դեպի հարավ-ար-
ևելք. «Սիսական-ի-Ոստանը տարածվել է մինչև Երասխ գետը` հյուսիսում սահմա-
նակցելով Մյուս Հաբանդին»6: 

Սիսական ի Ոստան կամ Սիսական ի Կոտակ բառաձևերի քննությունն առիթ է 
տալիս ենթադրելու, որ Սիսականից դեպի Ոստան, այսինքն` մայրաքաղաք գնացող 
ճանապարհի վրա գտնվող գավառի մասին է խոսքը, իսկ Սիսականից դեպի Խոսրով 
Կոտակի մայրաքաղաք Դվին գնացող ճանապարհն անցել է Արաքսի ափով` Նա-
խիջևանով: Ավելի հավանական է Սիսական ի Կոտակի մեկնությունը` Սյունիքից դե-
պի Փոքր Սյունիք, քանի որ Խորենացին է Արցախն անվանել Փոքր Սյունիք: Այս դեպ-
քում կոտակ բառը, որ կարճահասակ է նշանակում, փոքր իմաստով պիտի ընկալվի: 
Բոլոր դեպքերում Սիսական ի Ոստան գավառի անվանաձևը հուշում է, որ գավառը 
չի կարող Թարթառի ափամերձ հատվածում լինել: 

«Աշխարհացոյց»-ում Սիսական Ոստան անվանված գավառը, որ «զՍիսականիս, 
զԿոտակ» և «Սիսականք, Քուակք» սխալ կետադրությամբ է ներկայացվել «Մատե-
նագիրք հայոց»-ում, առաջարկում ենք սրբագրել, քանի որ հիշյալ գավառները` Սի-
սական Ոստան, Սիսական Կոտակ, Սիսական Քուակք և Սիսական Ռոտաստակ նույն 
գավառն են, որը տարածվել է Դիզափայտից դեպի հարավ-արևմուտք` մինչև Ա-
րաքս, և անընդունելի է այս գավառը Մյուս Հաբանդի հետ նույնացնելը, ինչը սխալ-
մամբ արվել է «Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան»-ում: 

Մեր կարծիքով, Սիսական Ոստան գավառը տարածվում է Դիզափայտ լեռնագա-
գաթից դեպի հարավ-արևմուտք` մինչև Արաքս գետը, արևմուտքում` մինչև Հագարի 
գետը, իսկ հյուսիսում` Ամուտեղ լեռը: Գավառը սահմանակից է հյուսիսից` Բերձորին, 
արևելքից` Պիանքին, հարավից` Արաքս գետին, արևմուտքից` Սյունիքի Հաբանդ գա-
վառին, որի սահմանը Հագարի գետն է: 

Գավառի տարածքի մեջ են մտնում այժմյան Խծաբերդ, Հին Թաղլար, Խանձա-
ձոր, Արևշատ, Ծամձոր, Քարագլուխ, Ցոր, Աղաձոր, Արծվաշեն, Իշխանաձոր գյուղե-
րը և այլն7:    

11. Քուստիփառնեսը Փառիսոս գավառն է, որ գտնվում է Կուրի աջակողմյան 
Շամխոր և Գարդման վտակների, Սևանա լեռնաշղթայի, Տավուշ գետի միջակայքում8:  

Ղ. Ալիշանը տեղադրում է Մեծիրանքի և Մեծկողմանքի արևելյան կողմում1: 
                                                            
1 Նույն տեղում, էջ 24: 
2 Տե´ս Ոսկեան Հ., Արցախի վանքերը, էջ 95-112: 
3 Նույն տեղում, էջ 112-114: 
4 Տե´ս Երեմյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 70: 
5 Տե´ս Հարությունյան Բ., նշվ. աշխ, էջ 62: 
6 Նույն տեղում էջ 80: 
7Գավառն ամբողջությամբ հանձնվել է Ադրբեջանին: 
8Տե´ս Հակոբյան Թ., Մելիք-Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հտ. 5, էջ 219, էջ 450: 
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Ըստ Մ. Բարխուդարյանցի` գավառը «ընկած է Շամքոր գետակի միջին օժանդա-
կի և Գեղամայ լեռնաշղթայի գագաթնագծի շարունակության և Տաւուշի գետակի հա-
րաւ-արևելեան օժանդակի (Ախնջի) ափերի և դաշտաբերանի մէջ, ստացած է Փառնէս, 
Փառիս, Փառիսոս, այժմ Շամշատին անունները»2:   Քուստիփառնեսը եղել է մի գա-
վառ, սակայն Մ. Բարխուդարյանցն այն առանձնացրել է Փառնեսից, ուստի Տավուշ գե-
տի հարավային Ախնջի օժանդակի, Աղստևի և Գեղամա լեռնաշղթայի ու դաշտաբերա-
նի միջև ընկած հատվածը, որ անվանվել է Քուստի, Քաւս, որ անվանվել է նաև Ղա-
զախ3, պետք է միացյալ լինի Փառնեսի հետ` որպես Քուստիփառնես գավառ: 

Ս. Երեմյանը Քուստի և Փառնես գավառները դիտել է որպես առանձին գավառ-
ներ4, իսկ Բ. Հարությունյանը դրանք համարելով մեկ գավառ` Քուստի-Փառնես, տե-
ղադրում է Գարդմանի հարավակողմում:  

Փառիսոս գավառում է գտնվում Երգեվանքը5, Փառիսոսի վանքը6 և այլն: 
Ըստ Մեսրոպյան Գահնամակի` Արշակունի թագավորի խնջույքի սեղանին` 71-

րդ բարձին, կարող էր բազմել Փառաճունի կամ Ռաճունի ազնվական տան իշխանը, 
որ այս գավառի իշխանն էր7:  

Գավառը տարածվում է Գեղամա լեռներից հյուսիս, արևելքից սահմանակից է 
Կողթին, հյուսիսից` Ուտիք նահանգին, հարավից` Սյունիքին: 

12. Կողթ գավառը համապատասխանում է Շամշադինի հետ, որ հնում եղել է Ար-
ցախ աշխարհի գավառներից մեկը8: 

Փավստոսը հիշատակում է Կողթ գավառը Ուտիքի գավառների` Ուտիի, Շակա-
շենի, Գարդմանաձորի կողքին, որից ևս ակնհայտ է, որ այս գավառը գտնվել է Ար-
ցախի հյուսիսային հատվածում. «Առնէր պատերազմ ընդ երկիրն Աղուանից. հարկա-
նէր զնոսա ի հարուածս անհնարինս: Եւ թափէր ի նոցանէ բազում գաւառս, զոր հա-
տեալ էր նոցա ի նոցանէն. զՈւտի, զՇակաշէն եւ զձորն Գարդմանայ, զԿողթ և այլ որ 
շուրջն էին զնովաւ սահմանք գաւառք: Եւ զԿուր գետ` որպէս և յառաջն լեալ էր, ընդ 
երկիրն Աղուանից և ընդ երկիրն իւրեանց սահման արարեալ կացուցանէին. և ի գլխա-
ւորացն բազումս սպանանէին. և զմնացորդսն ի հարկի կացուցանէին, և պանդանդս ի 
նոցանէ առնուին» / «Պատերազմում էր նաև Աղվանից երկրի հետ և նրանց սոսկալի 
ջարդ էր տալիս: Նրանցից ետ էր խլում շատ գավառներ, որ նրանք գրավել էին – Ու-
տին Շակաշենը, Գարդմանաձորը, Կողթը և սրանց շուրջ եղած սահմանակից շատ 
գավառներ: Կուր գետը սահման դարձրեց (մեր) աշխարհի և Աղվանքի մեջ` ինչպես 

                                                                                                                                                                   
1 Տե´ս Ալիշան Ղ., Արցախ, 92: 
2 Բարխուդարեանց Մ., Արցախ, էջ 24-25: 
3Նույն տեղում, էջ 25: 
4 Տե´ս Երեմյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 88, էջ 90: 
5 Տե´ս Ոսկեան Հ., Արցախի վանքերը, էջ 145-146: 
6 Նույն տեղում, էջ 176-177: 
7Տե´ս Մեսրոպ Վայոցձորեցի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տոհմի մասին և սուրբ Ներսես հայոց 
հայրապետի պատմությունը, թարգմանությունը գրաբար բնագրից, առաջաբանը և 
ծանոթագրությունները Վանո Եղիազարյանի, էջ 155:  
8Տե´ս Հակոբյան Թ., Մելիք-Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հտ. 1, էջ 198: 
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որ առաջ էր: Գլխավորներից շատերին սպանում էին, մնացորդներին հարկի տակի 
էին դնում և նրանցից պատանդներ էին առնում»1: 

Ղ. Ալիշանը գավառը տեղադրում է Ուտիքում. «Կողթ կամ ըստ վատիկանյան 
օրինակի` Կոխտ, Կողդք, որն ընկնում է Գեղամա ծովի ելքի, Շամքոր եւ Խոչքար գե-
տերի ակունքների միջեւ, Այրում գավառում, որը տեղադրեցինք Ուտիքում»2: 

Ըստ Մ. Բարխուդարյանցի` այս գավառն «ընկած է Շամքոր գետակի ձախ, Կուր 
և Աղստև գետերի աջ ափերի և դաշտաբերանի մէջ, ստացած է Կողթ, Շամքոր և Զա-
կամ, այժմ Շամշադին և Ղազախ անուները»3:  

Վ. Առաքելյանը Կողթը համարում է Արցախի 14-րդ գավառը, որը նույնացնում է 
Դաստափուրի շրջանին4:   

Բ. Հարությունյանը Քուստի-Փառնես գավառից դեպի արևելք է տեղադրում Կողթ 
գավառը, որտեղ «նշանավոր է եղել քարախունկի կամ պաղլեղի հանքը ուշ ժամա-
նակների Փիփ կամ Զագլիկ գյուղի մոտ»5: 

Այս գավառում է գտնվում Աղաջղալա վանքը, համանուն ավերակ դղյակը` Խաղ-
խաղ քաղաքի մոտ:  

Գավառում են գտվել Փիփը, Բանանցը, Քարհատը, որն այժմյան Դաշքեսան քա-
ղաքն է, իսկ գավառը` Ադրբեջանի Դաշքեսանի շրջանը: 

Գավառը սահմանակից է արևելքից` Մեծկողմանքին, հյուսիսից` Ուտիք նահան-
գին, արևմուտքից` Քուստիփառնեսին և Սյունիքի Սոտք գավառին, հարավից` Վայկու-
նիքին: 

Ամփոփելով Արցախի 12 գավառների մասին մեր դիտարկումները` նշենք, որ 
այս գավառների անվանումները հայկական ծագում ունեն: Տեղին է Աս. Մնացական-
յանի նկատառումը, որ հիշատակելով Մեծ Իրանք, Մեծ Կողմանք, Մխանք, Վայկու-
նիք, Բերձոր գավառների անունները և մի քանի այլ անձնանուններ` գրում է. «Անհ-
րաժեշտ էլ չէ, որ բացատրվի այս տեղանունների ու անձնանունների հայկական ծա-
գումը, որովհետև նրանք ոչ մի այլ լեզվով չեն կարող բացատրվել, եթե զանց առնվի 
հայերենը»6: 
            

 Եզրակացություն 
1. Ուսումնասիրելով Արցախի գավառների խնդիրը` գալիս ենք այն եզրակա-

ցության, որ այդ «Աշխարհացոյց»-ում Արցախի գավառների թիվը 12 է, թեև սխալ-
մամբ հիշատակվել է 13 անուն, իսկ ուսումնասիրողները սխալմամբ թվել են 147, 158, 
249 գավառներ, ինչը ևս անընդունելի է: 

2. Ս. Երեմյանը փորձել է Մյուս Հաբանդ գավառը նույնացնել Սիսական ի Ոս-
տան կամ Սիսական ի Կոտակ գավառի հետ, ինչն իրավացիորեն չի ընդունել Բ. Հա-

                                                            
1Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն, թարգմանությունը և ծանոթագրությունները Ստ. 
Մալխասյանցի, Երևան, 1987, էջ 120-121: 
2 Ղ. Ալիշան, Արցախ, 92: 
3 Բարխուդարեանց Մ., Արցախ, էջ 21: 
4 Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն Աղվանից աշխարհի, էջ 285: 
5 Հարությունյան Բ., նշվ. աշխ., էջ 81: 
6 Մնացականյան Աս., Աղվանից աշխարհի գրականության հարցերի շուրջը, Երևան, 1966, էջ 46:  
7 Տե′ս Ինճիճեան Ղ., Ստորոգութիւն հին Հայաստանեայց, էջ 105-106: 
8 Տե′ս Կարապետյան Ս., Արցախ, քարտեզագիրք, էջ 1: 
9 Տե′ս Բարխուդարեանց Մ., Արցախ, էջ 2: 
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րությունյանը, և վերջինս Մյուս Հաբանդը տեղադրել է «Սյունիքի Հաբանդ գավառի 
հարևանությամբ` տարածելով այն մինչև Ամարասի կողմերը», ինչը ևս ընդունելի չէ, 
քանի որ Սյունիքի Հաբանդ գավառին սահմանակից է Բերձոր գավառը, որից անդին 
նոր միայն Մյուս Հաբանդ գավառն է, որի սահմանները տարածվում են Քիրսի լեռ-
նաշղթայից մինչև Մուղանի դաշտի արևմտյան սահմանը` մինչև Ամարաս և Կարկառ 
գետի ողջ աջափնյակը` մինչև Ակնա քաղաք: 

3. Բերձորը տարածվում է Արաքս և Աղավնո գետերի միջև` Քիրս և Դիզափայտ 
լեռների հարավային լանջերից մինչև Սյունիքի սահմանները` ըստ «Հայաստանի և 
հարակից շրջանների տեղանունների բառարան»-ի, որտեղ գավառը սխալմամբ նույ-
նացվել է Ջաբրայիլի շրջանին, ապա անորոշ հղմամբ նույնացվել նաև Վերին Խաչե-
նին: Ս. Երեմյանը և Բ. Հարությունյանը սխալմամբ այն տեղադրել են Թարթառի հով-
տում, մինչդեռ Բերձոր գավառի սահմանները տարածվում են Հագարի գետի միջին 
հոսանքի ձախափնյա հատվածում` մինչև Քիրսի լեռնագագաթ: Սա հաստատվում է 
նաև Կառնակաշ բերդի, Ուռեկանի և Հակարի գյուղերի Բերձորում գտնվելու փաս-
տով: Գավառը արևմուտքում Հագարի գետով սահմանազատվում է Սյունիքի Հա-
բանդ գավառից, արևելքում սահմանակից  է ` Մյուս Հաբանդին ու Պազկանքին, հա-
րավում` Սիսական Ոստանին, հյուսիսում` Վայկունիքին ու Մեծիրանքին:  

4. «Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան»-ում ավե-
լացնել «Դոգլու» վտակի մասին տեղեկությունը. այն միանում է Հագար գետին մինչև 
Հարար օժանդակի միանալը` այժմյան Բերձոր քաղաքից դեպի Հարար ընկած հատ-
վածում` սկիզբ առնելով Սուարասը գյուղի շրջակա լեռներից: 

5. Հարճլանքը Վարադայի (Ֆիզուլի) գավառն է, որի սահմանները հասնում են 
մինչև Տողագետի ստորին հոսանքներ և Արաքս գետ: Գավառը հյուսիսից սահմանա-
կից է  Մուխանքին, արևելքից` Ուտիք նահանգին, արևմուտքից` Պիանքին, Պազկան-
քին, Մյուս Հաբանդին, հարավում` Արաքս գետին: 

6. Պիանք գավառը պետք է տեղադրել Արաքսի դաշտաբերանի ու Հարճլանք 
գավառի միջակա տարածքում, որն այժմյան Ջաբրայիլն է: Գավառը արևելքից  սահ-
մանակից է Հարճլանքին, հյուսիսից` Պազկանքից, արևմուտքից` Սիսական Ոստա-
նին, հարավից` Արաքս գետին:   

7. Պազկանքը Իշխանագետի աջ ափից մինչև Դիզափայտի լեռնաշղթայի գա-
գաթնագիծն ընկած տարածքն է, որը  է արևելքից սահմանակից է Հարճլանքին, հյու-
սիսից` Մյուս Հաբանդին, արևմուտքից` Բերձորին, հարավից` Պիանքին:   

8. «Աշխարհացոյց»-ում Սիսական Ոստան անվանված գավառը, որ  «զՍիսակա-
նիս, զԿոտակ» և «Սիսականք, Քուակք» սխալ կետադրությամբ է ներկայացվել «Մա-
տենագիրք հայոց»-ում, առաջարկում ենք սրբագրել, քանի որ հիշյալ գավառները` 
Սիսական Ոստան, Սիսական Կոտակ, Սիսական Քուակք և Սիսական Ռոտաստակ 
նույն գավառն են, և անընդունելի է այս գավառը Մյուս Հաբանդի հետ նույնացնելը, 
ինչը սխալմամբ արվել է «Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բա-
ռարան»-ում: Սիսական Ոստան գավառը տարածվում է Դիզափայտ լեռնագագաթից 
դեպի հարավ-արևմուտք` մինչև Արաքս գետը, արևմուտքում` մինչև Հագարի գետը, 
իսկ հյուսիսում` Ամուտեղ լեռը: Գավառը  է հյուսիսից սահմանակից է  Բերձորին, ար-
ևելքից` Պիանքին, հարավից` Արաքս գետին, արևմուտքից` Սյունիքի Հաբանդ գա-
վառին, որի սահմանը Հագարի գետն է: 
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Предметом данной статьи являются провинции Арцаха и корректировка их 
географического положения. Цель статьи – максимально дополнить и обобщить сведения о 
провинциях Арцахского мира в «Словаре топонимов Армении и сопредельных регионов». 
Современность статьи заключается во введении точной информации в арменоведение, и на 
практике она послужит арцахистике. В статье использованы исторический метод и метод 
герменевтики. Научная новизна статьи заключается в уточнении количества провинций 
Арцаха путем правки оригинала «Ашхарацуиц», а также местонахождения 12 провинций и 
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исправлении сведений, представленных в «Словаре топонимов Армении и сопредельных 
регионов». 

Ключевые слова: Провинции Арцаха, словарь топонимов Армении и сопредельных 
регионов, проверка местонахождения провинций, новые топонимы. 
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The subject of this article is the provinces of Artsakh and the adjustment of their 

geographical location. The purpose of the article is to supplement and summarize information 
about the provinces of the Artsakh world as much as possible in the "Dictionary of Toponyms of 
Armenia and neighboring Regions". The modernity of the article lies in the introduction of 
accurate information into Armenian studies, and in practice it will serve Artsakh studies. The 
article uses the historical method and the method of hermeneutics. The scientific novelty of the 
article consists in clarifying the number of provinces of Artsakh by editing the original 
"Ashkharatsuits", as well as the location of 12 provinces and correcting the information provided 
in the "Dictionary of Toponyms of Armenia and Neighboring Regions". 

Key words: Provinces of Artsakh, dictionary of toponyms of Armenia and neighboring 
regions, Ashkharatsuits, checking the location of provinces, new toponyms. 
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  1919թ. ամռանը աշխարհաքաղաքական սրընթաց փոխակերպումները նոր մար-

տահրավերների առաջ կանգնեցրին Հայաստանի Հանրապետությանը, սրվեցին հարա-
բերությունները Ադրբեջանի հետ: Ադրբեջանը, բոլոր հնարավոր միջոցները կիրառելով, 
լայն նախապատրաստական աշխատանքներ էր տանում Զանգեզուրի ու Նախիջևանի 
վրա իր իշխանությունը տարածելու համար: Եթե Զանգեզուրում թաթարների սկսած 
շարժումն անհաջողության մատնվեց և ջախջախվեց, ապա Շարուր-Նախիջևանում 
դեպքերն այլ ընթացք ստացան: Այստեղ թուրքական և ադրբեջանական գործակալների 
օգնությամբ թշնամին ավելի պատրաստված և կազմակերպված գտնվեց, քան հայկա-
կան իշխանությունը և հայ բնակչությունը:  

ՀՀ իշխանությունները, իհարկե, միջոցների դիմում էին, սակայն դրանք անվճռա-
կան, մեծամասամբ դիվանագիտական բնույթի անպտուղ քայլեր էին, որոնք առանձնա-
պես չէին աջակցվում Դաշնակիցների ռազմաքաղաքական ներկայացուցչությունների  
կողմից:   Բրիտանացիները արդեն շրջադարձվել էին դեպի Ադրբեջան և Վրաստան, և 
առանձնապես  վճռական չգտնվեցին թաթարներին զսպելու խնդրում,  մինչդեռ Նախիջ-
ևանում թաթարական ապստամբության նախապատրաստությունն ընթանում էր մեծ 
թափով:  

Նախիջևանի թաթար բնակչության առաջնորդները, օգտվելով հայկական իշխա-
նության և տեղի հայության թուլությունից  ու անվճռականությունից, և ստանալով Թուր-
քիայի ու Ադրբեջանի գործուն աջակցությունը, 1919 թ. հուլիսին կազմակերպեցին ապս-
տամբություն և հայկական ուժերին դուրս մղեցին երկրամասի տարածքից` նախիջևա-
նահայությանը ստիպելով բռնել գաղթի ճանապարհը: 

Գողթանում  իրադարձությունները ստացան այլ ընթացք: Հայկական այն գյուղերը, 

                                                            
Հոդվածը ներկայացվել է 8.08.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել պ.գ.դ., պրոֆեսոր Սամվել Պողոսյանը: 16.08.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 31.08.2022 
* Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ գիտության կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ՝ 
21T-6A102  ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում:  
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որոնք ապավինեցին իրենց ուժերին, դրսևորեցին համերաշխություն և կազմակերպված 
պաշտպանվեցին, փրկվեցին կոտորածից, իսկ մյուսները, ովքեր հանձնվեցին թշնամու 
ողորմածությանը` կոտորվեցին: 

Վերոնշյալ իրադարձություններում Անդրկովկասում Դաշնակիցների ռազմաքաղա-
քական  ներկայացուցչությունները, չնայած որոշակի ակնկալիքներին առաջին աշխար-
համարտում որպես Անտանտի փոքր Դաշնակցի Հայաստանի կողմից սպասվող աջակ-
ցության հույսերին, մասնավորապես տարածքային-սահմանազատման կարևոր հարցե-
րում կամ պասիվ  չեզոք դիրք  գրավեցին կամ կողմնակալ, ադրբեջանամետ դիրքորո-
շում, որը նպաստեց Նախիջևանում, Գողթանում և այլուր մահմեդական խաների և մահ-
մեդական զանգվածին հակահայկական-հակապետական խռովություններին ընդդեմ 
Հայաստանի Հանրապետության: Արդյունքում, այս երկակի քաղաքականությունը դաշ-
նակիցների, և  մասնավորապես բրիտանական ռազմաքաղաքական առաքելության 
կողմից հանգեցրեց ՀՀ դիրքերի թուլացմանը տարածաշրջանում:  

Բանալի բառեր` Հայաստանի Հանրապետություն, Նախիջևան, Ադրբեջան, Մեծ Բ-
րիտանիա, Գողթան, ինքնապաշտպանություն, դաշնակիցներ, խռովություն: 

1919 թ. ամռանը ՀՀ ռազմաքաղաքական դրությունն էլ ավելի լարվեց: Աշխարհա-
քաղաքական սրընթաց փոխակերպումները նոր մարտահրավերների առաջ կանգնեց-
րին Հայաստանի Հանրապետությանը, սրվեցին հարաբերությունները Ադրբեջանի 
հետ: Ինչպես նկատում է Յ. Ղուլյանը, «Ադրբեջանը, բոլոր հնարավոր միջոցներն օգ-
տագործելով, լայն նախապատրաստական աշխատանքներ էր տանում Զանգեզուրի 
ու Նախիջևանի վրա իր իշխանությունը տարածելու համար»1: Նախիջևանի թաթար 
բնակչության աաջնորդները դրանից այնքան էին ոգևորվել և սանձարձակ դարձել, որ 
բացահայտ ցուցադրում էին իրենց հակահայկական տրամադրությունները և հայկա-
կան իշխանությունը տապալելու ձգտումները, որոնք շատ դեպքերում խրախուսվում 
էին դաշնակիցների կողմից կամ վերջիններիս թողտվության հետևանքով Հայաստա-
նին կանգնեցնում նոր բարդությունների առաջ: 

Նահանգապետ Գ. Վարշամյանը 1919 թ. մայիսի վերջին ՀՀ կառավարությանը 
տեղեկացնում էր, որ թաթար բնակչության առաջնորդներից մեկը` Քերբալա Ալի խանը 
անգլիացիների և իր ներկայությամբ ասել է. «Նախիջևանի նկատմամբ կատարվեց 
մեծ անարդարություն: Նա պետք է միացվեր կամ Ադրբեջանին և կամ Պարսկաստա-
նին, հայերդ երբեք չեք կարող կառավարել այս երկիրը: Սա լինելու է երկրորդ Մակե-
դոնիա և շատ շուտով դժգոհ էլեմենտները չեթաներ են կազմելու ու հարձակումներ 
գործելու»12: Գ. Վարշամյանը եզրակացնում էր. «Դրա մեջ ճշմարտություն կա և երևի 
այդ գործունեությանը նոքա կդիմեն»3: Սակայն հունիսի 25-ին ՀՀ ներքին գործերի նա-
խարարությանն ուղարկած զեկուցագրում Գ. Վարշամյանը ժխտում էր ապստամբութ-
յան հավանականությունը` նշելով, թե «այժմ Նախիջևանի շրջանում մասսայական 
ապստամբություն թուրքերի կողմից անկարելի  է և անհիմն»4: Որոշ ժամանակ անց նա 
ավելացնում էր, որ «այդ բոլորը 8-10 մարդու գործ է, եթե նոցա չեզոքացնենք, ամեն 

                                                            
1 Ղուլյան Յ., Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների պատմությունից 1918-1920 
թվականներ, էջ 258: 
2 ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 1, գ. 171, թ. 28 շրջ.: 
3 Նույն տեղում: 
4 Նույն տեղում, թ.16: 
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ինչ կհանգստանա»1, սակայն որի կանխատեսումը այնքան էլ իրատեսական դուրս չե-
կավ: 

Հակահայկական ապստամբության նախապատրաստման գործում կարևոր դեր 
էր ստանձնել Հայաստանում Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը, ո-
րի ղեկավար Խան-Թեքինսկին փաստորեն կարողացել էր իր ձեռքը վերցնել թաթար 
բնակչության հակահայկական շարժումների համակարգումը և ակտիվորեն գործում 
էր: 1919 թ. հունիսի 4-ին Բաքու ուղարկած հեռագրով նա պահանջում էր որևէ պատ-
ճառաբանությամբ հետաձգել Հայաստանի երկաթուղիների համար մազութ ուղարկելը, 
ավելացնելով, որ «Նախիջևանի շրջանում դեպքեր են սպասվում»: Իսկ նույն օրը մեկ 
այլ հեռագրով հաղորդում էր, որ իր ձեռնարկած միջոցների շնորհիվ Շարուր-Նախիջ-
ևանը և Օրդուբադը արդեն միացել են մեկ ազգային խորհրդի մեջ, և որ ինքը վերջինիս 
հետ մշտական հարաբերությունների մեջ է2:  

Հունիսի 11-ին Գ. Վարշամյանն արդեն հայտնում էր, որ Շարուր-Նախիջևանի 
շրջանն ունի մոտ վեց հազար կիսականոնավոր զորք` հեծելազորով, թնդանոթով և 
գնդացիրներով, որոնք իրենց մարտունակությամբ չեն զիջում հայերին, իսկ պատե-
րազմական գործողությունների ժամանակ նրանց թիվը կարող է հասնել մինչև 10 հա-
զարի3: 

Հունիսի 23-ին Ադրբեջանի ներկայացուցիչը նշելով, որ տվյալ պահին Ադրբեջանը 
Հայաստանից  բացի ուրիշ թշնամի չունի, իր կառավարությանը խորհուրդ էր  տալիս, 
որ «Հայաստանի վրա առանձին ուշադրություն դարձնել»4: 

Հուլիսի 14-ին, ապստամբությունից մեկ շաբաթ առաջ, Խան-Թեքինսկին հայտնում 
էր Բաքվին. «Սպասվում են մեծ դեպքեր ամբողջ Շարուր-Նախիջևան Օրդուբադում և 
Ղարսի շրջանում: Առանց մի օր կորցնելու` ուղարկեցեք խոշոր գումար զինվորական 
կազմակերպությունների համար»5: Թեքինսկու հանցավոր գործունեությունը խրա-
խուսվում էր Ադրբեջանի կառավարության կողմից, որին նպաստեց նաև մասնավորա-
պես բրիտանական ռազմաքաղաքական առաքելությունը Անդրկովկասում, որի մոտ 
արդեն 1919 թ. կեսերից նկատվում էր ակտիվ ադրբեջանամետություն և հայկական 
շահերի անտեսում, ինչը շատ դեպքերում ՀՀ կառավարության համար անսպասելի էր: 

Հետաքրքիր է այն, որ ՀՀ կառավարությունը տեղյակ էր այս ծածկագիր հեռագրե-
րի բովանդակությանը, նրանք գաղտնազերծվում էին ուղարկվելուն պես6: Սակայն ՀՀ 
իշխանությունները ցուցաբերելով հանցավոր անհոգություն, «ոչ միայն թաթարների 
պարագլուխներին չեզոքացնելու փորձեր չարեցին, այլև տեղյակ լինելով նախապատ-
րաստվող ապստամբության մասին` վճռական ոչինչ չարեցին այն կանխելու կամ 
ճնշելու համար: Գողթան գավառի կոմիսար Ա. Մելիք-Մուսյանը հուլիսի 14-ին Գ. Վար-
շամյանին ուղարկած զեկուցագրում մանրամասն ներկայացնում էր ծրագրվող ապս-
տամբության ուժերի, Ադրբեջանից ժամանած ղեկավարների, ֆինանսավորման, նա-

                                                            
1 Նույն տեղում, թ. 23: 
2 Նույն տեղում, թ. 23: 
3 Նույն տեղում, էջ 28: 
4 Նույն տեղում, էջ 31 
5 Նույն տեղում, էջ 32 
6 Նույն տեղում, էջ 16: 
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խահարձակ վայրերի վերաբերյալ: Իր ենթադրությունները կետ առ կետ հաստատելով 
կոնկրետ փաստերով, նա եզրակացնում էր, որ «կռիվն անխուսափելի է»1: Սակայն 
վճռական ոչ մի քայլ չկատարվեց, որին նպաստեց նաև այն հանգամանքը, որ դաշնա-
կից երկրների ռազմական առաքելությունները բավականաչափ վճռականություն չցու-
ցաբերեցին թաթար առաջնորդներին զսպելու գործում, իսկ ավելի շուտ շահագրգռ-
ված չէին, քանզի Ադրբեջանի հետ նրանց նավթային շահերի ներդաշնակումն ավելի 
կարևոր էր: Այս առումով ընդունելի չէ այն տեսակետը, թե հայկական իշխանություննե-
րը որոշակի հաջողություններ ունեին Բոյուք-Վեդու, Շարուրի և Նախիջևանի շրջաննե-
րի «մահմեդական բնակչության հնազանդեցմանն ուղղված քաղաքականության հար-
ցերում, որին էապես կարող էին նպաստել նաև հայկական հետախուզական ծառա-
յությունների կողմից ձեռքբերված կոնկրետ փաստերը, վստահ և արդյունավետ աշ-
խատանքը» նաև Թեքինսկու քայքայիչ-դավադիր գործունեության մեկուսացման 
խնդրում2:  Հետախուզական և հակահետախուզական ծառայություններն, անշուշտ, 
որոշակի հաջողությունների հասել էին ադրբեջանական մեքենայությունների բացա-
հայտման գործում, սակայն դրանք ՀՀ իշխանությունների կողմից կամ անուշադրութ-
յան էին մատնվում կամ էլ` արագ և բավարար արձագանքի չէին արժանանում, շատ 
դեպքերում էլ հույսը անհիմն կերպով դնելով Անդրկովկասում գտնվող Դաշնակիցների 
ռազմաքաղաքական ներկայացուցչությունների վրա3: 

Ինչևէ, նախապատրաստվող ապստամբության մեղքը հայկական իշխանություն-
ների վրա բարդելու համար թաթար բնակչության առաջնորդները դիմեցին բավական 
խելամիտ և հետևողական քայլերի: Ադրբեջանական մամուլը մեծ աղմուկ բարձրաց-
րեց թաթար բնակչության նկատմամբ իբր հայերի կողմից իրականացվող հաշվեհար-
դարի մասին: Բաքվի «Ադրբեջան» թերթն այնքան էր տարվել Հայաստանում մահմե-
դականների նկատմամբ բռնությունների կիրառման մասին կեղծ լուրեր տարածելու 
մոլուցքով, որ գրում էր, թե հայերը մեկ օրվա ընթացքում Նախիջևանում սպանել են 
152 թուրք4: Այսպիսի կեղծ լուրերի տարածմանը ձայնակցում էր նաև վրացական մա-
մուլը: 

Աղմուկը բռնությունների մասին այնքան մեծացավ, որ բրիտանական հրամանա-
տարությունը որոշեց Նախիջևան գործուղել գնդապետ Պլաուդենին` տեղում իրերի 
դրությանը ծանոթանալու համար: Հունիսի 20-ին գնդապետը երևանյան ջոկատի հրա-
մանատար Դրոյի հետ ճանապարհվեց Նախիջևան, հանդիպեց թաթարների առաջ-
նորդ Քերբալա խանի, ինչպես նաև նահանգապետ Վարշամյանի և հայկական զորքե-
րի հրամանատար գեներալ Շելկովնիկյանի հետ: Ծանոթանալով իրերի դրությանը՝ 
գնդապետը իր ղեկավարությանը ներկայացրեց  երկու մասից բաղկացած մի զեկուցա-
գիր, որի առաջին մասում ներկայացված էին Քերբալա խանի բողոքները, իսկ երկրոր-
դում` հայերի բացատրությունները: Ըստ Քերբալա խանի շինծու տեղեկատվության` 
հայերը բռնագրավել էին թաթարների սեփականությունը, խուզարկել էին նրանց տնե-
                                                            
1 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 212, թթ. 114-115: 
2 Վիրաբյան Վ., Հայկական հետախուզությունը Առաջին Հանրապետության տարիներին (1918-
1920 թթ.), էջ 87: Vanik Virabyan, Revealing The Khan Tekinsky Conspiracy (from the history of counter 
intelligence of the First Republic of Armenia), Fundamental Armenology, № 1 (13), 2021, pp. 51-81: 
3 Վահե Արծրունի, նշվ. աշխ., էջ 159-160 և այլն: 
4 Զոհրաբյան Է., Նախիջևանյան հիմնահարցը և Հայաստանի «Դաշնակիցները», էջ 128: 
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րը, նրանցից բռնագրավել էին զենքը: Նա նաև նշում էր, թե իբր հայկական զորքը և 
միլիցիան մահմեդականների նկատմամբ դրսևորել են անհարգալից վերաբերմունք: 

Հայկական կողմը համոզիչ փաստերով ցույց  տվեց, որ մասնավոր սեփականութ-
յան յուրացում չի կատարվել, իսկ ռեկվիզիցիայի ենթարկվել է միմիայն ռուսական պե-
տական գույքը: Ինչ վերաբերում է խուզարկություններին, ապա այն դիպվածային 
բնույթ է կրել, կատարվել է միայն զենքի խուզարկություն: Բացի այդ, հայերը խոստա-
ցան խուզարկություններ այլևս չկատարել ու միջոցներ ձեռնարկել 5-րդ կետում մատ-
նանշված դրությունը շտկելու համար: Վարշամյանը և Շելկովնիկյանը առաջ  քաշեցին 
նաև հետևյալ պայմանները զենքի հարցում. «ա) բոլոր ատրճանակները պետք է 
գրանցվեն, բ) ոչ ոք, բացի զինվորներից, զենք կրելու իրավունք չունի, գ) բոլոր զենք 
կրողները պետք է ձերբակալվեն ոստիկանության կողմից, դ) ձերբակալվածի զենքը 
պետք է բռնագրավվի»1: 

Ուշագրավ է, որ զեկուցագրում Պլաուդենը խոսում էր նաև այն մասին, որ Ենգիջա 
և ԲաշՆորաշեն գյուղերը հայտարարել են Հայաստանի կառավարությանը ենթարկվե-
լու իրենց ցանկության և թուրքական քարոզչության դադարեցման անհրաժեշտության 
մասին, ապա ավելացնում, որ ինքը հրամայել է հեռացնել թուրք ասկյարներին Նա-
խիջևանից, իսկ մերժելու դեպքում հավաքել կանանց, երեխաներին և գնդակոծել այն 
գյուղը, որտեղ սպանել են հայ սպային և զինվորներին, որի դրսևորած քիչ թե շատ 
տրամադրվածությունը առաջ բերեց ադրբեջանցիների դժգոհությունը, որից ելնելով 
նրա վերադաս հրամանատարությունը միջոցներ ձեռք առավ, խորհուրդ տալով 
Պլաուդենին ձեռնպահ մնալ համանման վերաբերմունքից: Ընդ որում Թեքինսկին հու-
լիսի 16-ի հեռագրով իր կառավարությանը դժգոհել էր Պլաուդենի հայերի օգտին գոր-
ծելուց, անգլիացիների վարքագիծը համարելով վրդովեցուցիչ, որն էլ հարկադրեց սե-
փական շահերից ելնելով գեներել Կորիին սաստել Պլաուդենին2: 

Եվ այդուհանդերձ, Ադրբեջանը դիմեց ավելի նախահարձակ գործողությունների, 
Հայկական բռնությունների մասին Ադրբեջանի, Նախիջևանի, ընդհանրապես իսլամա-
կան աշխարհի բարձրացրած աղմուկի կապակցությամբ Հայաստանի կառավարութ-
յունը ստիպված եղավ նաև մի հատուկ հաղորդագրություն հրապարակել Վրաստա-
նում իր դիվանագիտական միսիայի տեղեկատու բյուրոյի միջոցով, որում ժխտում էր 
տարածված կեղծ հաղորդագրությունները3: 

Հայտարարության մեջ խոսվում էր նաև թաթարների կողմից հայերի նկատմամբ 
գործադրված բռնությունների, Նեհրամ, Վեդի և մի շարք այլ վայրերում հայերի սպա-
նությունների, «մահմեդական ազգաբնակչության շարժումը դրսից լայնորեն նախա-
պատրաստված լինելու» մասին և այլն: 

Բնականաբար այս հայտարարությունը դեպքերի հետագա ընթացքի վրա ազդել 
չէր կարող: Իսկ Հայաստանի թաթար բնակչությունը թուրք-ադրբեջանական գործա-
կալների գլխավորությամբ տենդորեն նախապատրաստվում էր հակահայկական 
ապստամբության: 

Հայկական իշխանությունները, իհարկե, միջոցների դիմում էին, սակայն դրանք 
                                                            
1ՀԱԱ, ֆ. 200. ց. 1, գ. 358, թ. 36: 
2 Туманян М., Дипломатическая история Республики Армения. 1918-1920, Ер., Нац. Архив 
Армении, 2012, с. 175: 
3«Աշխատավոր», Երևան, 1919, 26 հուլիսի: 
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անվճռական, մեծամասամբ դիվանագիտական բնույթի անպտուղ քայլեր էին, որոնք 
առանձնապես չէին աջակցվում Դաշնակիցների ռազմաքաղաքական ներկայացուց-
չությունների կողմից: Հայաստանի կառավարությունը դեռևս  հունիսի 18-ին Թիֆլիսում 
իր դիվանագիտական ներկայացուցչի միջոցով դիմել էր Անդրկովկասում բրիտանա-
կան զորքերի հրամանատարին` խնդրելով մի ջոկատ ուղարկել Նախիջևան: Մոտ մեկ 
ամիս անց, հուլիսի 14-ին Թիֆլիսում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչի փոխա-
նորդ և խորհրդական Ս. Թումանյանը նորից դիմեց Բրիտանական զորքերի հրամա-
նատարին: Շեշտելով, որ վիճակը Նախիջևանի տարածաշրջանում ավելի է վատա-
ցել` նա ՀՀ վարչապետի անունից կրկին խնդրեց բրիտանական ջոկատ ուղարկելու 
Նախիջևան` ավելացնելով, որ Հայաստանի կառավարությունը համոզված է, որ «Նո-
րին Մեծության թեկուզ փոքրիկ ջոկատի ներկայությունն այնտեղ իսկույն հանգստութ-
յուն կմտցնի պանթուրքիստական էմիսարների կողմից հրահրվող մուսուլմանների 
մեջ` ցրելով Կովկասից դաշնակցային ուժերի հեռանալու  և Թուրքիային իր հին պլան-
ների իրագործման հնարավորություն ընձեռելու մասին կեղծ լուրերը1: 

Բրիտանական հրամանատարությանն ուղղված այս խնդրանքը մնաց անպա-
տասխան, բրիտանացիները արդեն շրջադարձվել էին դեպի Ադրբեջան և Վրաստան, 
և առանձնապես վճռական չգտնվեցին թաթարներին զսպելու խնդրում, «մինչդեռ Նա-
խիջևանում թաթարական ապստամբության նախապատրաստությունն ընթանում էր 
մեծ թափով՚: Եթե 1919 թ. Զանգեզուրում թաթարների սկսած շարժումն անհաջողութ-
յան մատնվեց և ջախջախվեց, ապա Շարուր-Նախիջևանում դեպքերն այլ ընթացք 
ստացան: Այստեղ թուրքական և ադրբեջանական գործակալների օգնությամբ թշնա-
մին ավելի պատրաստված և կազմակերպված գտնվեց, քան հայկական իշխանությու-
նը և հայ բնակչությունը: Ապստամբության քարոզչական, կազմակերպական և ֆինան-
սական խնդիրները լուծում էր Երևանում Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայա-
ցուցչությունը, իսկ ռազմական նախապատրաստությունը ղեկավարում էին թուրքա-
կան բանակի սպաները` Խալիլ բեյի գլխավորությամբ: 

Շարուրում և Նախիջևանում գտնվող հայկական զորքերին թիկունքից կտրելու 
նպատակով թշնամին որոշել էր ապստամբությունը սկսել Վեդիբասարում, ապա այն 
տարածել Շարուրում և Նախիջևանում: 1919թ. հուլիսի 1-ին Բոյուք-Վեդու  և Դավալուի 
շրջանում մահմեդականները սպանեցին  9 հայ զինվոր և 12 գյուղացի: 

Հուլիսի 14-ին Գողթան գավառի կոմիսար Ա. Մելիք-Մուսյանը հաղորդում էր Նա-
խիջևանի նահանգապետին, որ ամսի 11-ին Օրդուբադում տեղի է ունեցել ժողով Գող-
թանի, Նախիջևանի և Շարուրի ամենահայտնի թաթար գործիչների մասնակցությամբ, 
որտեղ քննարկվել է «ապստամբության ծրագիրը և ռազմական մի շարք խնդիրներ»2, 
ձգտելով համակարգել այդ ողջ շարժումն ընդդեմ Հայաստանի:  

Այնուհետև հաղորդման մեջ նշվում էր, որ Ադրբեջանը ծրագրել է ընդհանուր 
ապստամբություն Նախիջևանի նահանգում, և որ այդ նպատակով բաց է թողել 25 մի-
լիոն գումար3: Ա. Մելիք-Մուսյանը բերում էր նաև բազմաթիվ փաստեր, որոնք համոզիչ 

                                                            
1«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 1993, թիվ 1-2, էջ 113: 
2 Հ ԱԱ, ֆ. 200, ց.1, գ. 212, թ. 114: 
3 Նույն տեղում: 
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կերպով վկայում էին, որ «կռիվը անխուսափելի է»1: 
Հուլիսի 15-ին Նախիջևանի նահանգապետի պաշտոնակատար Մեժլումովը, որը 

փոխարինել էր անգլիացիների պահանջով Երևան մեկնած Վարշամյանին, ՀՀ ներքին 
գործերի նախարարին հղած հեռագիրը Նախիջևանում սկսված հակահայկական 
ապստամբության, պատերազմական գործողությունների ամփոփագիր էր հիշեցնում: 
Ահա այն. «Դրությունը անհանգիստ է, մարտական: Ամսի 8-ից սկսվել են թալանն ու 
սպանությունը: Կզնուտի և Նախիջևանի միջև տեղի է ունեցել հարձակում երրորդ տա-
րածաշրջանի կոմիսարի վրա, կզնուտցիներից և այլ բնակավայրերից գերի են վերցրել 
15 մարդ, այդ թվում՝ 4 կին: Անգլիական միսսիայի ներկայացուցիչը վերջնագիր է ներ-
կայացրել մահմեդական ազգային խորհրդին, որ մինչև ամսի 16-ի երեկոյան գերիներն 
ազատվեն: Բայց երեկ նրանցից  9 մարդու սպանված են գտել, իսկ 1 կին ծանր վիրա-
վորված հասել է գյուղ և տվել ցուցմունքներ: Այսօր գերի են վերցվել ղազանչեցի 42 
մարդ զեյնադինցիների2 կողմից, բայց թալանելուց հետո նրանց ազատել են, իսկ  2 
կնոջ բռնաբարել: Հաշվի առնելով ընդհանուր անհանգիստ դրությունը, գեներալը չի 
համարձակվում պատժել սեփական ուժերով, քանի որ թվով քիչ են: Այս ամենի մասին 
տեղեկացված է Անգլիական Միսիայի ներկայացուցչին, որը ակտիվ մասնակցություն է 
ցուցաբերում: Առաջին և երկրորդ մասերում դեռ ոչ մի անկարգություն: Քաղաքում 
հանգիստ է»3: 

Ապստամբության մասին նույն օրերին զգուշացնում էր նաև Ադրբեջանում ՀՀ դիվա-
նագիտական նեկայացուցիչ Տ. Բեկզադյանը4: Նա հուլիսի 18-ին հաղորդում է. «Ադրբե-
ջանը չի դադարում տենդագին նախապատրաստություններ տեսնելուց, որպեսզի ինչ 
գնով էլ լինի, իր իշխանությունը տարածի Զանգեզուրի և Նախիջևանի շրջանների վրա: 
Թե′ Ղարաբաղում, թե′ Զանգեզուրում և թե′ Նախիջևանի շրջանում տեղի ունեցող ապս-
տամբական բռնկումներն էապես իրար հետ կապ ունեն, և այդ ամենը կատարվում է 
նախապես մտածված և մշակված ծրագրերով: Հարկավ, այդ բոլոր ձեռնարկումները 
ուղղված են հայկական կառավարության դեմ և նպատակ ունեն մուսուլմանական գե-
րիշխանությունը ուժեղացնելով` հայությանը շրջապատել թրքական օղակով և զրկել 
պետական շինարար աշխատանք կատարելու հնարավորությունից: Այդ նպատակով 
տաճկա-թրքական գաղտնի քաղաքական կազմակերպությունները իրենց գործակալնե-
րի միջոցով աշխատում են Հայաստանին կցված երկրամասերի մահմեդական ազգաբ-
նակչության թշնամական տրամադրությունը ուժեղացնել` մատակարարելով նրանց թե′ 
դրամական միջոցներ, թե′ զենք և թե′ ռազմամթերք»5, որից բնականաբար տեղյակ էին 
բրիտանական հրամանատարները, բայց բավականաչափ հետևողական և անաչառ 
չէին այդ խնդրի լուծման հարցում, որոշ դեպքերում էլ դիտորդի դերում էին, որով ադր-
բեջանցիները ավելի էին խրախուսվում և անպատիժ գործում: 

Ակտիվ էին գործում հատկապես թուրք գործակալները: Այդ օրերին` մասնավո-

                                                            
1 Նույն տեղում, թ. 115: 
2 Զեյնադինը գտնվում էր Նախիջևան քաղաքից 7 կմ հարավ-արևելք, Նախիջևան գետի ձախա-
կողմյան շրջանում: 
3 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 212, թ. 111: 
4 Տ.Բեկզադյանը Բաքվում ՀՀ ներկայացուցիչ է նշանակվել  1919 թ.  մարտին: Ավելի ուշ եղել է 
նաև ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչը Թիֆլիսում: 
5 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 50, թթ. 12-14: 
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րապես հուլիսի 23-ին, Մ. Քեմալը Էրզրումում արտասանած ճառում, մեծարելով թուրք 
ազգին, լուտանքներ թափելով հպատակեցված ժողովուրդների հասցեին, նշում է. 
«Օսմանյան հույներն ու հայերը… սկսել են արյունալից խռովություններ կազմակեր-
պել», որ ընդհանրապես հայերը «ագրեսիվ մտադրություններ ունեն: Նրանք Նախիջ-
ևանից մինչև Օլթի նեղում են մահմեդական բնակչությանը և մի քանի այլ վայրերում 
կազմակերպում կողոպուտներ ու սպանություններ: Հայերը փորձում են մինչև մեր 
սահմաններն ընկած այդ շրջանների բոլոր մահմեդականներին ոչնչացնել և այդպիսով 
կանոնավորապես  իրականացնել իրենց մտադրությունները մեր արևելյան վիլայեթնե-
րի նկատմամբ: Մյուս կողմից` նրանք ուզում են մեզ մոտ ուղարկել բոլոր թուրքահայե-
րին, որոնք, նրանց պնդմամբ, մոտ 400 հազար են և հուսալի  հենարան են ապագա 
ագրեսիվ պլաններում»1: 

Արխիվային փաստաթղթերը վկայում են, որ թաթարները Նախիջևանի գավառի 
գյուղական վայրերում  ակտիվ մարտական գործողություններ սկսել են հուլիսի 17-ին, 
իսկ Նախիջևան քաղաքում` հուլիսի 20-ին: Նոր Բայազետի գավառի կոմիսար Հակոբ-
յանցը հուլիսի 26-ին հեռագրում էր Երևան, որ «ժամանել են հրաշքով փրկված մարդիկ 
Նախիջևանից, հայտնում են, որ Նախիջևանում ամենուր թաթարներ են, սկսել են ռազ-
մական գործողությունները, Մազրայի բնակչությունը ամբողջովին գլխատված է, երկու 
Դիզաները, Դիդուվարը, Գյուլթափան, Նազարաբատը, Յարմջան, Ղարաբաբան, մյուս 
բնակչությունը զորքով հաջող պաշտպանում է Այլաբատը: Զնաբյուրտը տեղահանվել է, 
փախստականները ժամանել են Մարտիրոս, Նախիջևանում խնդրում են օգնություն: 
Դարալագյազում զորակոչված է ողջ բնակչությունը, չկան բավական քանակությամբ ու-
ժեր, որպեսզի գործեն երկու ճակատով, Շարուրում, Նախիջևանում մեծ պակաս կա 3 
գծանոց փամփուշտի, զենքի, մարդկանց: Իմ կողմից խնդրում եմ հրատապ միջոցներ 
ձեռք առնել շրջափակվածների վիճակը հեշտացնելու ուղղությամբ»2: 

ՀՀ խնամատարության նախարարության Ջուղայի ներկայացուցիչ Ս. Հարություն-
յանը հետագայում վկայել է, որ 1919թ․ հուլիսի 20-ին Նախիջևանից հեռագիր է ստա-
ցել, որ այնտեղ հայկական զորքերի և թաթարների միջև սկսվել է հրացանաձգություն3: 

ՀՀ բանակի գլխավոր շտաբի պետ Զինկևիչը հուլիսի 28-ին ՀՀ զինվորական նա-
խարարին ուղարկած հեռագրում հաղորդում էր հետևյալը․ «գեներալ Շելկովնիկովը 
հուլիսի 25-ին` ժամը 13-ին, Զնաբերդ գյուղից, որը 35 վերստ հյուսիս-արևմուտք է Նա-
խիջևանից, հայտնում է, որ հուլիսի 20-ից մինչև 25-ը մարտեր է մղել Նախիջևանում և 
շրջակայքում, բոլոր կողմերից ճնշող թշնամու հետ, որը 24-ի առավոտյան բազմաթիվ 
հարձակումներից հետո գրավել է Շխմահմուդը: Փամփուշտների պակասը, զորքի գեր-
հոգնածությունը, աշխատավարձի բացակայությունը, հրանոթներից մեկի շարքից 
դուրս գալը  ստիպել է Շելկովնիկովին հետ քաշվել` թողնելով գումակները Ազնաբ-
յուրտ գյուղում»4: Զինկևիչը, որը Հայաստանի նկատմաբ համակրանքով էր արտա-
հայտվում, նաև տեղեկացնում էր, որ Նախիջևանի հայկական գյուղերից շատերը սրի 
էին քաշվել թաթարների կողմից, իսկ փրկված փախստականները նահանջել էին գե-

                                                            
1 Кемаль М., Путь новой Турции, Соцэкгиз, М., 1929, т. 1, с. 222-223. 
2 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 212, թ. 121: 
3 Նույն տեղում, ֆ. 205, ց. 1, գ. 541, թ. 58: 
4 Նույն տեղում, ֆ. 200, ց. 1, գ. 212, թ. 116: 
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ներալի հետ: Փակվել էր ճանապարհը դեպի Շարուր-Նախիջևան: Թաթարները գրավել 
էին մի քանի շրջաններ` Շարուրի կողմից Յայջին, արևմուտքում` Չիվա Կուզուլջ, ար-
ևելքում` Ջուլ: Գեներալ Շելկովնիկովը, գնդապետ Մելիք-Գյուրջիևը փամփուշտի, հա-
ցի, փողի, բայց նախ և առաջ դեղորայքի և վիրակապային նյութերի կարիք ունեին: 
Դրոն գեներալ Շելկովնիկյանին հրամայել էր անցնել Դարալագյազ, ընդունել հրամա-
նատարությունը գնդապետ Մելիք-Գյուրջիևից և կապիտան Գալուստյանցից, որոնք 
տեղական ուժերով պահում էին Դարալագյազի շրջանը, իսկ հարավից` կապը Զանգե-
զուրի հետ: Զինկևիչը գտնում էր, որ գեներալ Շելկովնիկյանը պետք է Սելիմի լեռ-
նանցքով շտապ անցներ Նոր-Բայազետ, որի համար անհրաժեշտ էր նրան ուղարկել 
մեծ քանակությամբ զենք-զինամթերք, 2 վագոն ալյուր, 20 փութ շաքար, դեղորայք և 
վիրակապային նյութեր: 500.000 էլ պետք էր փոխանցել Յապոնին, որը գնում էր Նոր 
Բայազետ: 

Իսկ իրադարձությունները զարգացել էին հետևյալ կերպ: 
1919թ. հուլիսի 17-ին Նախիջևանում` Ռահիմ խանի բնակարանում, գաղտնի ժո-

ղով էր գումարվել, որտեղ էլ հավանաբար մշակվել էր գործողության ծրագիր1: Ինչ-
պես նշեցինք, խռովությունը սկսվեց հուլիսի 20-ին: Որպես առիթ օգտագործվեց թուր-
քական բանակի  նախկին ասկյարի ձերբակալությունը, որը տեղական ավազակախմ-
բերից մեկի ղեկավարն էր: 

Ըստ ծրագրված սցենարի փակվեցին քաղաքի խանութներն և ավազակախմբերը, 
որոնք կազմ ու պատրաստ էին, գործի անցան` սկզբում շուկայում, ապա նաև քաղաքի 
մյուս մասերում հարձակվելով հայ քաղաքացիների, միլիցիոներների ու զինվորների 
վրա: Հարձակում սկսվեց նաև հայկական պահակակետերի վրա: Անակնկալ հարձա-
կումից  ուշքի գալով` հայկական  կայազորը շուտով կարողացավ դրության տերը 
դառնալ և գրավել քաղաքի մեծ մասը: Իսկ հակառակորդը դիմեց խորամանկության` 
որոշելով ժամանակ շահել, մինչև գավառում իրենց գործն ավարտած խռովարարներն 
օգնության կգային: Նույն օրը երեկոյան Քերբալա խանը անգլիական ներկայացուցչի 
կողմից վավերացված գրություն  ուղարկեց հայկական կայազորի հրամանատարին` 
առաջարկելով վերջ տալ կռիվներին և սկսել հաշտության  բանակցություններ: Անգ-
լիական սպայի ստորագրությունը հավատ  ներշնչեց և հայկական կողմը դադարեցրեց 
կռիվը: Նախիջևանում ծագած խռովության և այն դադարեցնելու մասին Երևանում 
տեղեկացան նույն օրը` բաշ-նորաշենցի գնդապետ Ղարաքեշիշևի ուղարկած ռադիոգ-
րից: Վերջինս հայտնում էր, որ Շարուրում անգլիական նեկայացուցիչ լեյտենանտ 
Չարլսը սկզբում հաղորդել է Նախիջևանում ապստամբության և կռիվների, ապա նաև 
այն մասին, որ կռիվները դադարեցվել էին և որ ապստամբները պատվիրակություն 
էին ուղարկել և ընդունել հայկական իշխանությունը2:Երևանում այս լուրն ընդունում են 
միայն ի գիտություն և ոչինչ չեն ձեռնարկում: Ասենք, որ Բրիտանական զորքերի հիմ-
նական մասը Անդրկովկասից 1919 թ. օգոստոսի կեսերին դուրս բերելուց հետո բրի-
տանական քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ կերպափոխվել էր, գործում 
էր երկակի ստանդարտների սկզբունք, և նրանք արտաքուստ ցույց տալով իրենց 
դեռևս պահպանվող տրամադրվածությունը Հայաստանի նկատմամբ, սկսել էին վարել 

                                                            
1 Զոհրաբյան Է.,  Նախիջևանի հիմնահարցը և Հայաստանի «Դաշնակիցները», էջ 152: 
2 Զոհրաբյան Է.,  Նախիջևանի հիմնահարցը և Հայաստանի «Դաշնակիցները», էջ 152լ: 
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ադրբեջանամետ քաղաքականություն: 
Քերբալա խանի հետ հայկական պատվիրակների հանդիպումն ընթանում է անգ-

լիական ներկայացուցիչ Շվինդի մասնակցությամբ: Որոշվում է կարգը վերականգնելու 
համար ստեղծել խառը միլիցիա: Սակայն հայկական  զորամասի հրամանատարութ-
յունը հաջորդ օրը լուր չի ստանում ո′չ Քերբալա խանից և ո′չ էլ կապիտան Շվինդից: 
Այս առիթով «Հառաջ» թերթը գրում է, որ երեկոյան հայկական գումարտակները  
«ստիպված դիմում են Քերբալա խանին` առաջարկելով բացել խանութները և սկսել 
խաղաղ աշխատանքը: Խանը խոստանում է, սակայն հաջորդ օրը, անցնելով ապս-
տամբների գլուխ, քաղաքի Սարվանլար թաղամասից հարձակվում է հայկական դիր-
քերի վրա: Վերսկսված կռիվը նորից հաջողություն չի  բերում ապստամբներին: Հայ-
կական զորքերը ոչ միայն հետ են մղում հարձակումը, այլև գրավում են Սարվանլարը: 
Կրկին միջամտում է անգլիացի կապիտանը և հայերին առաջարկում կռիվը դադարեց-
նել ու հետ քաշվել, որից հետո կքաշվեն նաև մահմեդական ուժերը, և խաղաղությունը 
կվերականգնվի: Հայերը հրաժարվում են կատարել այդ պահանջը` արդարացիորեն 
նշելով, որ թուրքերը նման դեպքերում միշտ խաբել են և պահանջում են, որ խռովա-
րարները զենքը վայր դնեն` իրենց կողմից վստահեցնելով, որ այդ դեպքում պատժա-
միջոցներ չեն կիրառվի»1: 

Սակայն հաջորդ օրը, տեսնելով որ գավառից եկող ավազակախմբերը կարող են 
շրջապատել քաղաքը, հայկական զորքերի հրամանատարությունը որոշում է հուլիսի 
24-ին բնակչության հետ նահանջել Դարալագյազ: Նշենք, որ նահանջը եղել է կազմա-
կերպված, որի շնորհիվ փրկվել են նախիջևանահայության վերջին բեկորները:  

Այդ օրերին Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ Ներսես եպիսկոպոս Մելիք 
Թանգյանը ՀՀ վարչապետին ուղղած նամակում գրում էր. «Համենայն դեպս Նախիջ-
ևանի գարնիզոնին շատ բանում մեղադրում են, նրանք այդքան ուժով և կապ պահպա-
նելով Ջուղայի քաջերի հետ, շատ բան կարող էին անել, մանավանդ որ Գողթան և 
Զանգեզուր կողքներին  էր, ես չեմ կարող մեղադրել, քանի որ փաստացի ոչինչ չգի-
տեմ, միայն կարող եմ թուրքերի ասածները կրկնել, որ Նախիջևանի թուրքերը ոչ միայն 
չէին հավատացել, որ գարնիզոնը նահանջել է, այլև երեք օր շարունակ ուրախություն-
ներ էին սարքել այդ առթիվ, քանի որ իրենց փամփուշտները վերջացած էին եղել և 
մարդիկ էին ուղարկել Մակու, Թավրիզ փամփուշտի»2: 

Նախիջևանի ապստամբության հենց առաջին օրերին ՀՀ կառավարությունը փոր-
ձեց Անդրկովկասում  Մեծ Բրիտանիայի ռազմական հրամանատարության միջոցով 
ճնշում գործադրել Ադրբեջանի կառավարության վրա` ապստամբությանը ցույց տրվող 
աջակցությունը դադարեցնելու համար: Հուլիսի 24-ին ՀՀ վարչապետը գեներալ Կորի-
նին հայտնեց, որ անվիճելի փաստերի համաձայն, որոնք տրվել են Երևանում բրիտա-
նական միսիային, բոլոր շարժումները կազմակերպել է ադրբեջանական կառավա-
րությունը իր միջոցներով և թուրքական սպաների միջոցով: Վարչապետը Հայաստանի 
կառավարության անունից խնդրում էր կարճ ժամկետում ձեռք առնել անհրաժեշտ մի-
ջոցները և Ադրբեջանի կառավարությունից պահանջել դադարեցնել Հայաստանում 

                                                            
1 «Հառաջ», 26 նոյեմբերի, 1919: 
2 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 266, թ. 34: 
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թաթարական շարժումներին օժանդակություն ցուցաբերելը1, սակայն առանձնապես 
արդյունավետ քայլեր բրիտանացիների կողմից չեն հետևում: 

Իսկ ինչպես էին ընթանում իրադարձությունները Նախիջևանի գյուղերում: Այդ մա-
սին տեղեկանում ենք Ներսես եպիսկոպոս Մելիք-Թանգյանի հաղորդումից. «Նախիջ-
ևան քաղաքի շրջապատի գյուղերի հայերը, մնալով անպաշտպան, շրջապատվում են 
թուրքերով, կոտորվում են ոչխարի նման տղամարդիկ, իսկ կանայք և երեխաները 
մորթվում են և թափվում են Երասխ: Օրերով Երասխը դիակ էր, որ տանում էր իր հո-
սանքով: Մահմեդական Յայջի, Բուլղան և Կարաչուն գյուղերը հավաքեցին Ղարախա-
նաբակլու, Յամխանա, Կզնուտ, Արազին, Յարմջա և այլ հայկական գյուղացիներին 
Բուլղան և Կարաչուն գյուղերում, մորթոտեցին և թափեցին Արաքս»2: Կոտորվեցին 
նաև Մազրա (Նորս), Դիդուվար, Գյուլթափա, Նազարաբաթ և Ղարաբաբա գյուղերի 
բնակիչները3: 

Ջուղայի շրջակա Ապրակունիսը, Նորաշենը և Ղազանչին ևս արժանացան նույն 
բախտին, բնակիչները կոտորվեցին ամբողջությամբ: Միայն Աստապատ, Թազաքենդ 
գյուղի 800 բնակիչների հարևան մահմեդական Ներհամի գյուղապետի ջանքերի շնոր-
հիվ հաջողվել է տեղափոխվել Ներհամ և ազատվել կոտորածից: 

Երկու հայ զինվորների քաջության շնորհիվ կոտորածից փրկվեցին Ջուղայի, Դա-
րաշամբի և Կարմիր վանքի բնակիչները: Ջուղայի սահմանապահ ուղեկալի հրամա-
նատար՝ ենթասպա Գրիգոր Հովհաննիսյանը, հուլիսի 21-ին գնացքով Պարսկաստան 
մեկնողներից տեղեկություն ստանալով, որ Նախիջևանում մարտեր են սկսվել, որո-
շում է հետախուզության գնալ Աստապատ: Երկու անգամ Կարմիր վանք գյուղ գնալ-
գալուց հետո, համոզվելով, որ գյուղին վտանգ է սպառնում, նա իր զինվորների հետ 
գյուղացիներին անվնաս հասցրեց Ջուղա: Հուլիսի 25-ի առավոտյան Յայջի գյուղից 
300 զինված մահմեդականներ հարձակում են սկսում Ջուլֆայի մաքսատան ուղղութ-
յամբ: Ունենալով կռվի ընդունակ 18 զինվոր` ենթասպա Մ. Չալարյանի հետ Գր. Հով-
հաննիսյանը համարձակ գրոհի է գնում, հետ մղում թշնամուն, գրավում կամուրջը և 
787 հոգու անցկացնում պարսկական ափ4: 

Այս փոքրիկ հաջողությունն իսկ վկայում է, որ կազմակերպված և վճռական գոր-
ծելու դեպքում Նախիջևանը կարելի էր առնվազն երկար ժամանակ պահել: 

Երբ Նախիջևանում կենաց մահու կռիվ էր ընթանում փոքրաթիվ հայկական ուժե-
րի և թաթար ապստամբների միջև, Շարուրում ևս ապստամբություն բռնկվեց: Այն 
գլխավորում էր թուրքական բանակի գնդապետ Խալիլ բեյը: Նրա տրամադրության 
տակ կային Ադրբեջանից ժամանած 800 հեծյալներ, 150 թուրք սպաներ և ասկյարներ, 
ինչպես նաև 2000 հոգի տեղի մահմեդականներից: 

1000 հոգուց բաղկացած հայկական ուժերը գնդապետ Ղարաքեշիշևի հրամանա-
տարությամբ տեղաբաշխված էին Սադարակում, Բաշ-Նորաշենում և Շահթախտում: 

Երբ հուլիսի 20-ին Բաշ-Նորաշենում լուր ստացվեց Նախիջևանում սկսված ապս-
տամբության մասին, Շարուրում գտնվող անգլիական միսիայի ղեկավար լեյտենանտ 

                                                            
1 Նույն տեղում, ֆ. 276, ց. 1, գ. 183, թ. 32: 
2 Նույն տեղում, թ. 34: 
3 Նույն տեղում, ֆ. 200, ց. 1, գ. 212, թ. 121: 
4 Նույն տեղում, գ. 541, թթ. 58-59: 
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Չարլսը հավաքեց տեղի թաթար բնակչության ներկայացուցիչներին և զգուշացրեց, որ 
եթե այստեղ հետևեն Նախիջևանի օրինակին, ապա ապստամբ գյուղերը բրիտանա-
կան թնդանոթներով կսրբվեն երկրի երեսից: Սակայն, նման սպառնալիքները մահմե-
դականների վրա այլևս ազդեցություն չէին գործում, և մի քանի հոգուց բաղկացած մի-
սիան սարսափ ազդել չէր կարող1, որովհետև շատ դեպքերում դրանք ընդամենը 
մնում են որպես ոչ գործնական քայլեր, ոչ տպավորիչ գործողություններ, անհետևո-
ղական էին և արդեն չէին ազդում թուրք-թաթարական ագրեսիվ խմբերին զսպելու ա-
ռումով, որին նպաստում էր նաև ՀՀ կառավարության ոչ ակտիվ գործելակերպը, չար-
դարացված հույսեր կապելը դաշնակիցների և մասնավորապես բրիտանական ռազ-
մաքաղաքական ղեկավարության հետ: Հենց նույն օրը շուրջ 300 հոգուց բաղկացած 
մի ավազակախումբ հարձակվեց Խանլուխլար գյուղի վրա, բայց դեմ առնելով գյուղա-
ցիների դիմադրությանը, հեռացավ: 

Ապստամբությունը Շարուրում սկսվեց երկու օր անց` հուլիսի 22-ին: Այդ օրը թա-
թարական մեծաթիվ ուժերը գրոհեցին Շահթախթի վրա, իսկ 23-ի գիշերը կռիվներ  
սկսվեցին Բաշ-Նորաշենում և Նորաշեն կայարանում: «Հառաջ» թերթը հետագայում 
հաղորդում է, որ Նորաշեն կայարանում հայկական զորքը և բնակչությունը անխուսա-
փելիորեն կընկնեին շրջապատման մեջ, եթե զրահագնացքն օգնության չհասներ2: Այ-
նուհանդերձ կորցնելով անձնակազմի կեսը` հայկական զորքերը Նորաշենից և Բաշ-
Նորաշենից մարտերով նահանջեցին Չանախչի և Զինջիրլու3: 

Շահթախթում տեղակայված հայկական երկու վաշտերը համառ մարտեր մղելով 
նահանջում են և հուլիսի 23-ին ամրանում Խանլուխլար գյուղում: Այստեղ ամբողջ օրը 
շրջապատված վիճակում նրանք հերոսական դիմադրություն են ցույց տալիս թշնամու 
գերակշիռ ուժերին: Այստեղ էին հավաքված նաև շրջակա Վարմազիար, Ալաքլու, հայ-
կական Դաշարխ, Փարչ, Թազաքենդ և Քըշթաղ գյուղերի հայ բնակիչները: 

Սակայն պաշտպանների զինամթերքը սպառվում էր, բացի դրանից, Բաշ-Նորա-
շենը և Նորաշենը գրավելուց հետո Խալիլ բեյը գրություն էր ուղարկել Խանլուխլարի 
հայերին` առաջարկելով զինաթափ լինել: Խանլուխլարի բնակիչները,  պատգամա-
վորներ ուղարկելով և համոզվելով, որ իրոք Խալիլ բեյն է գրություն ուղարկողը,  225 
հոգով անձնատուր են լինում4: 

Անձնատուր եղած հայերը, ըստ մի շարք արխիվային փաստաթղթերի, արժանա-
ցան դաժան կտտանքների: Սեպտեմբերի 3-ին երևանաբնակ մի խումբ շարուրցիներ 
դիմում են Հայաստանի խորհրդարանին` հայտնելով, որ «…հասնող ճիշտ, ստուգված 
լուրերի համաձայն թուրք ամբոխը իր դարավոր ոխերի համար… զանազան պատր-
վակների տակ, հազար ու մի տեսակ չարչարանքների ու տանջանքերի է ենթարկում 
զինաթափ եղած անմեղների կյանքը, կոտրատելով, սպանելով հայ երիտասարդնե-
րին, բռնաբարելով կանանց և այլն, և այլն»5: 

Վեց օր անց արդեն Խանլուխլարից ՀՀ վարչապետի անունով ստացվեց հայերի 

                                                            
1 Զոհրաբյան Է., Նախիջևանի հիմնահարցը և Հայաստանի «Դաշնակիցները», էջ 166: 
2 «Հառաջ», 27 սեպտեմբերի, 1919: 
3 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 212, թ. 117: 
4 «Ժողովուրդ», Երևան, 18 նոյեմբերի, 1919: 
5 ՀԱԱ, ֆ. 222, ց. 1, գ. 138, թ. 1: 
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նեկայացուցիչների խնդրագիրը, որը, անկասկած, կազմվել էր Խալիլ բեյի թելադրան-
քով: Շարուրցիները հայտնում էին, որ  «զենքը հանձնելու օրվանից հայերը, շուրջ 
2300 հոգի, ապրում ենք հանգիստ ու խաղաղ, մուսուլմաններից ոչ ոք մեզ ձեռք չի 
տալիս:Մեր խիստ կարիքը հաց և դեղորայքն է, սովից և վարակից, հիվանդություննե-
րից օրական 25-30 մարդ է մահանում… խոնարհաբար խնդրում ենք ցորեն և դեղո-
րայք ուղարկել, այլապես կործանվում ենք:…Նախիջևանի գավառի Թազաքենդ-Աս-
տապատի հայերը նույնպես հացի և դեղորայքի կարիք ունեն»1: 

Հաջորդ փաստաթուղթը կազմվել է ավելի ուշ` 1920 թ. մարտի 20-ին Երևանում, 
քըշթաղեցի Միսակ Հովհաննիսյանի ցուցմունքների հիման վրա: Նա, մի կերպ փրկվե-
լով և հասնելով Երևան, կատարվածի մասին հաղորդել էր հետևյալը. «Զանգեզուրի 
անհաջողությունից և Խաչիկ գյուղի տակ պարտությունից հետո մեր դրությունը վերջա-
պես դարձավ անտանելի: Գազազած մուսուլմանների բանդաները ներխուժում էին 
մեզ մոտ, ընտրում աղջիկներ, կանայք և հենց այդտեղ բռնաբարում և սպանում էին: 
Ուրիշներին տանում էին: Մեզ, տղամարդկանց սվինահարում էին, դաժանորեն ծեծում 
և սպանում: Երեխաներին նետում էին փոսերը և վերևից վառում: Բնակչությունը սկսեց 
փախչել բոլոր ուղղություններով, բայց մեզ ամենուրեք հասնում էին և գազանաբար 
ոչնչացնում: Բոլոր այդ գազանություններն արվում էր Ենգիջա գյուղում գտնվող փա-
շայի հրամանով… Ավելի քան երկու հազարից ավելի հայկական բնակչությունից մեզ` 
քսան մարդու ընդամենը հաջողվեց ազատվել ծանոթ մուսուլմանների օգնությամբ և մ-
նալ կենդանի»2: Մեկ այլ աղբյուրում նշվում է, որ միայն 300-350 հոգի են կարողանում 
մի կերպ ազատվել և անցնել հայկական գյուղեր3: 

Իսկ ինչպիսի՞ն էր իրավիճակը Գողթանում, որը Նախիջևանում հայկական իշխա-
նության օրոք գավառի կարգավիճակ էր ստացել` Օրդուբադի փոխարեն կենտրոն ու-
նենալով  Ագուլիսը: Այստեղ կյանքը կարծես թե խաղաղ հունի մեջ էր մտել և որոշ ժա-
մանակ հայերի ու թաթարների միջև հարաբերությունները խաղաղ էին: Սակայն դա լոկ 
թվացյալ էր: Նախիջևանի հայերի նահանջից ոգևորված Գողթանի թաթարներն արդեն 
հուլիսի 25-ին ուժեղ կռիվներ  սկսեցին: Գողթանի գավառային կոմիսար Աշոտ Մելիք-
Մուսյանն օգոստոսի 3-ին և 18-ին հաղորդում էր, որ հայկական Վերին և Ներքին Ազա, 
Դեր, Շուռութ, Փորադաշտ, Գյաղ գյուղերը, ինչպես նաև Ղազանչի գյուղից 500 հայեր 
մահմեդականների ճնշման տակ անցել են Գողթանի լեռնային հատված: Նա նշում էր 
նաև, որ հայերը ոչնչացրել են թաթարական Բիլավ և Բեյրութ գյուղերը: 10-օրյա համառ 
կռիվներից հետո ընկնում է Տանակերտ հայկական գյուղը: Դաժանորեն ոչնչացվում է 
նաև հայկական փոքրիկ Քաղաքիկ գյուղը: Այս գյուղից միայն մի խումբ երիտասարդնե-
րի է հաջողվում հեռանալ լեռներ, մնացած ողջ բնակչությունը ոչնչացվում է, բացի 40-
50 երիտասարդ աղջիկների, որոնք գերեվարվում են4: 

Տանակերտի անկումից և Քաղաքիկի կոտորածից հետո Վերին և Ներքին Ագու-
լիսները ճանաչում են Ադրբեջանի իշխանությունը5: Վ. Ագուլիսի ժողովուրդը Օրդուբա-

                                                            
1 Նույն տեղում, ֆ. 205, ց. 1, գ. 780, թ. 485: 
2 Նույն տեղում, ֆ. 200, ց. 1, գ. 484, թ. 21: 
3 «Ժողովուրդ», 20 հոկտեմբերի, 1920: 
4 Հախնազարյան  Հ., Գողթան գավառ, Թեհրան, 1991, էջ 334: 
5 ՀԱԱ, ֆ. 119, ց. 1, գ. 95, թ. 5; ֆ. 201, ց. 1, գ. 170, թթ. 19-20: 
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դում գտնվող Ադրբեջանի իշխանության ներկայացուցչին տալիս է մոտավորապես 
հետևյալ բովանդակությամբ համախոսական. «Մենք, Վ.Ագուլիսի ժողովուրդս, ճանա-
չում ենք Ադրբեջանի կառավարության Օրդուբադում գտնվող ներկայացուցչին և խնդ-
րում ենք նրա հովանավորությունը»1: Ագուլիսների օրինակին հետևում է Ցղնայի Չա-
նանաբի բնակչությունը: Սրանք ևս երեք պատգամավոր են ուղարկում Օրդուբադ և 
խոսք տալիս համերաշխ ապրել հարևան թաթարների հետ2: 

Այդ օրերին գավառապետ Աշոտ Մելիք-Մուսյանը գտնվում էր Ռամիսում և ծրագ-
րեր էր մշակում նախահարձակ լինելու մասին: Այստեղ օգոստոսի 25-ին գումարվեց 
Գողթանի հայության 5-րդ համագումարը, որին մասնակցում էին Բիստ, Փառակա, 
Ալահի, Մեսրոպավան, Ռամիս, Տանակերտ, Քաղաքիկ, Դեկսար, Շուռութ, Փորադաշտ, 
Գյաղ, Ղազանչի, Ազա և Դեր գյուղերի 40 պատգամավորներ: Քննարկվեց ստեղծված 
դրությունը և ընդունվեցին որոշումներ: Դրանք մասնավորապես նախատեսում էին 
պարզել Հայաստանի կառավարության վերաբերմունքը դեպի Գողթանը, հնարավոր 
միջոցները Գողթանը ապահովելու դրսի ուժով, հացով և դրամով, սերտ կապի հաս-
տատում Գենվազի, Ղափանի և Գորիսի հետ: Որոշվեց նաև խնդրել Զանգեզուրի ղե-
կավարությանը, որ հովանավորեն և կառավարեն Գողթանը: Որոշումների վերջում 
նախատեսվում էր դիմել Հայաստանի կառավարությանը, և եթե «Հայաստանի կառա-
վարութիւնը զլանալու լինի անմիջապես պատասխանելու Գողթանի դրած հարցերին, 
այն ժամանակ համագումարը այս արձանագրութիւնը իր բոլոր մանրամասնութիւննե-
րով, լրագիրների միջոցով, հասարակական լայն խավերի նիւթ է դարձնելու և իր դա-
տը հանձնելու համայն հայութեան պաշտպանութեանը»3: 

Համագումարի որոշումները գավառի միլիցիայի պետ Մովսես Գյուլնազարյանը 
Զանգեզուրով հասցրեց Երևան և սեպտեմբերի 8-ին երկու զեկուցագիր  ներկայաց-
րեց` մեկը՝ Նախարարների խորհրդին, մյուսը` ներքին գործերի նախարարին: Ներկա-
յացնելով ստեղծված իրադրությունը, նա համագումարի անունից խնդրեց ՀՀ կառա-
վարության գրավոր հրահանգները Գողթանի անելիքների մասին4: 

ՀՀ կառավարությունը սեպտեմբերի 9-ին քննարկելով Գողթանի հարցը, որոշեց 
դրամի պահանջը բավարարել, իսկ հաց ու մարդիկ ուղարկելը համարեց անհնար5: 

Նույն օրն էլ պատրաստվեցին 5-րդ համագումարի նախագահությանն ուղարկվող այս 
հրահանգները: «Երևանի հայությունը միշտ եղբայրական սրտացավ վերաբերմունք է 
ունեցել և ունի դեպի Գողթանի անջատված հայ ազգաբնակչությունը: Եթե մեզնից տե-
ղեկություններն ու լուրերը ուշ են ստացվում, դրա պատճառը հաղորդագրության 
դժվարությունն ու ճանապարհների հեռավորությունն է: Ուղարկում ենք Ձեզ վերջին 
լուրերն ու թերթերը: Բանակցություններ ենք վարում գլխավոր կոմիսար գնդապետ 
Հասկելի հետ` Նախիջևանի և Շարուրի գավառներում ամերիկյան նահանգապետութ-
յուն հաստատելու համար: Ձեզ մոտ նրա ներկայացուցիչ նշանակված Դ-ր Աշերը իր 
հետ բերում է փող և դեղորայք: 

                                                            
1 Նույն տեղում, ֆ. 314, ց. 1, գ. 41, թ. 11: 
2 Նույն տեղում,: 
3 Նույն տեղում, ֆ. 199, ց. 1, գ. 95, թթ. 2-4: 
4 Նույն տեղում, ֆ. 201, ց. 1, գ. 170, թթ. 22-23: 
5 Նույն տեղում, թ. 21: 
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Ազգային խորհուրդը, եթե առանձին ազգային վտանգ չի սպառնում` թող մնա իր 
տեղը, իսկ եթե որևէ անապահովություն է զգացվում, լավ կլինի, որ ժամանակավորա-
պես փոխադրվի Զանգեզուր: 

Մենք ուժի չենք դիմելու և ոչ էլ ուժով ենք գալու ձեզ մոտ, մեր ցանկությունն է հա-
մաձայնության ճամփով բանալ երկաթուղին և ալյուր ուղարկել: 

Չպետք է մոռանանք, որ Հայաստանն ինքն էլ անընդհատ ենթարկվում է հարձա-
կումների գրեթե իր բոլոր սահմաններում, և չնայած այդ ծանր դրության մենք միշտ հի-
շում ենք Գողթանն ու նրա բնակչությունը և ամեն կերպ աշխատում աջակցություն 
ցույց տալ մեզնից անջատված մեր հարազատ եղբայրներին»1: 

Իրականում ՀՀ կառավարությունը, որը գտնվում էր այսպես կոչված «Դաշնակից-
ների ճնշման տակ և որոշակիորեն կաշկանդված էր ընթացող բանակցություններով, 
գաղտնի կերպով ստեղծում է երկու ջոկատ` Գարեգին Նժդեհի և Ղազար Քոչարյանի 
գլխավորությամբ, որոնք Դարալագյազի և Զանգեզուրի վրայով պետք է անցնեին 
Գողթան, փաստորեն իրակնացնելով Ա. Մելիք-Մուսյանի օգոստոսի 3-ի խնդրանքը, 
որում նշվում էր. «Փրկված է Գողթանը, եթե գոնե 400 սրտացավ հայ զինվոր մեզ օգ-
նության հասնեն»2: Եթե հանգամանքների բերումով Նժդեհը մնաց Մեղրիում և կազմա-
կերպեց Ղափան-Գենվազի պաշտպանությունը, ապա Ղ. Քոչարյանը հոկտեմբերի 2-ին 
հասավ Գողթան: Նրա  ժամանումը որոշ չափով հուսադրեց Գողթանի պաշտպաննե-
րին: Հայկական ուժերի թիվը հասնում էր յոթութ հարյուրի, երկու թնդանոթներով և 6 
գնդացիրներով: Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին գավառում դրությունը հանգիստ 
էր, բայց նոյեմբերին, Զանգեզուրում ադրբեջանական ուժերի խայտառակ պարտու-
թյունից հետո, Գողթանում նորից սկսվեցին հարձակումները հայկական գյուղերի վրա: 

Նոյեմբերի 10-ին Օրդուբադի թաթարները հարձակում սկսեցին Նազրվազի և 
Ալահիի ուղղությամբ, սակայն 5-ժամյա համառ պայքարից հետո թշնամին հետ 
շպրտվեց, կրելով մեծ կորուստներ3: Երկրորդ հարձակումը սկսվեց ամսի 25-ին, որը 
նույնպես հայկական ուժերը հաջողությամբ հետ մղեցին: Դեկտեմբերի 5-ին Երևան ու-
ղարկած հեռագրում Նժդեհն այսպես էր ներկայացնում կռիվների ընթացքը. «Նոյեմբե-
րի 25-ին թշնամին երկրորդ անգամ շրջապատեց Նազրվազ-Ալահի-Բիստը: Կռիվը 
տևեց 7-ից 14 ժամ: Ջոկատը ցույց տվեց համառ դիմադրություն, ետ է շպրտել թշնա-
մուն, գրավել գերիներ և մեկ դրոշ: Թշնամին թողել է մինչև հիսուն դիակ, հատկապես 
տուժեց մեր հրետանու կրակից թշնամու հեծելազորը: Նույն օրը Օրդուբադի ուժերը 
երկու կողմից հարձակվեցին Ռամիսի վրա և այդ հարձակումը ավարտվեց թշնամու 
լրիվ պարտությամբ: Նժդեհ»4: 

Պաշարված վիճակում, թիկունքում ունենալով Ողջիի և Գեղվաձորի թշնամաբար 
տրամադրված թուրքաբնակ գյուղերը, հնարավոր չէր երկար դիմադրել: Ահա թե ինչու 
Ղափան Գենվազի և Գողթանի զինված ուժերի հրամանատարությունը որոշեց մաքրել 
այդ շրջանները թուրքական գյուղերից: 1919թ. նոյեմբերի 18-ին Գողթանի, իսկ 21-ին 
Ղափանի հայկական ուժերը  մտան Ողջիի ձոր և քշեցին թուրքերին, իսկ դեկտեմբերի 

                                                            
1 Նույն տեղում, ֆ. 199, ց. 1, գ. 95, թ. 1: 
2 Նույն տեղում, ֆ. 201, ց. 1, գ. 170, թ. 20 
3 Նույն տեղում, ֆ. 199, ց. 1, գ. 110, թ. 18: 
4 Նույն տեղում, ֆ. 200, ց. 1, գ. 50, թ. 378: 
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1-ին Նժդեհի հրամանատարությամբ հայկական ուժերը մտան Գեղվաձոր և 7-8 օրվա 
ընթացքում այդ տարածքը ևս մաքրեցին թշնամուց, որը փախչելով անցավ Նախիջ-
ևան1: Նժդեհը պատրաստվում էր շարժվել Օրդուբադի վրա, սակայն Զանգեզուրում 
հայկական ուժերի հրամանատար գեներալ Ղազարյանը հրամայեց դադարեցնել հար-
ձակումը2: 

Մի քանի օր անց` դեկտեմբերի 18-ին Ողջիի և Զանգեզուրի թաթարները ներխու-
ժեցին Ներքին Ագուլիս և տեղի թաթարական խուժանի հետ սկսեցին կոտորել ու թա-
լանել հայ բնակչությանը: Դեպքերի ականատես, կոտորածից փրկված Ագուլիսի հաշ-
տարար դատավոր Հովհաննես Տեր-Անտոնյանը 1920 թ. հունվարին Երևանում հայտ-
նում էր, որ Ներքին Ագուլիսի բնակիչները, թողնելով բնակարանները և ունեցվածքը, 
իսկ ոմանք էլ իրենց երեխաներին և ծերերին, փախչում էին Վերին Ագուլիս3: 

Այն, ինչ հետագա օրերին կատարվեց Վ․ Ագուլիսում, շատ բնորոշ է մի կողմից 
հայերի միամտությունը, մյուս կողմից` թուրքերի դավադիր և արնախում էությունը ներ-
կայացնելու առումով։ Վ. Ագուլիսի հայերը, որքան էլ որ տարօրինակ է, հաջորդ օրը 
դիմեցին Օրդուբադի գավառապետ Աբաս Կուլի Թաիրովին, քաղաքի պարետ, թուրք 
կապիտան Էդիֆ բեյին` մահմեդական բնակչությունից Վ. Ագուլիսը պաշտպանելու 
խնդրանքով: Նույն օրը Վ. Ագուլիս  ժամանեց Էդիֆ բեյը և, տեղավորվելով Արամ Տեր-
Միքայելյանի տանը,  դիմեց Նախիջևանում գտնվող Խալիլ բեյին` զորք ուղարկելու, 
բայց ստացավ բացասական պատասխան, թե Նախիջևանում անիշխանություն է, և ին-
քը զորք չի կարող ուղարկել: Էդիֆ բեյը հայերին խոստացավ զորք բերել Բայազետից 
կամ անձամբ հայերին ուղեկցել մինչև սահմանագլուխ: Երեք-չորս օր անց Վ. Ագուլի-
սում սկսեց կուտակվել թաթարական խուժանը: Քաղաքի բնակիչները դիմեցին Էդիֆ 
բեյին և խնդրեցին հրամայել եկվոր թաթարներին հեռանալ: Նա թեպետ խոստացավ 
դա անել, սակայն խուժանի թիվն ավելի շատացավ: 1919 թ. դեկտեմբերի 24-ին Վ. 
Ագուլիս  ժամանեցին Ա. Թաիրովը և տեղի հոգևոր շեյխը և տեղավորվեցին Տեր-Միքա-
յելյանցի տանը: Նրանց ժամանումից մեկ ժամ հետո Վ. Ագուլիսի փողոցներում սկսվեց 
հայերի կոտորածը և հայկական թաղամասի հրդեհը: Շեյխը հայերին տեղափոխեց 
մահմեդական հատված և տեղավորեց մի քանի  տներում: Հաջորդ օրը կեսօրին հրա-
հանգ ստացվեց, թե հայերին պետք է տեղափոխել Չանանաբ, Ցղնա և որ նրանց ու-
ղեկցելու է ոմն Սաթուր, որը հայտնի ավազակ էր: Այդ տեղեկությունից սարսափած 
հայ բնակչությունը կրկին դիմեց Էդիֆ բեյին, որ նա անձամբ ուղեկցի հայերին: Սակայն 
վերջինս թաքնվեց հայերից, իսկ միլիցիոներները սկսեցին հայերին մտրակներով 
դուրս հանել տներից և հանձնել կանոնավոր զորամասերին, որոնք երկու ժամում բո-
լորին կոտորեցին: Ալան-թալանի միջոցին Հ. Տեր-Անտոնյանին հաջողվել էր փախչել և 
հասնել Ցղնա, այնտեղից էլ Երևան4:  

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կազմած տեղեկագրի համաձայն, Ն. 
Ագուլիսում կոտորվել էր 700, իսկ Վ.Ագուլիսում`1000 հայ բնակիչ5:  

                                                            
1 Նույն տեղում, գ. 475, թ. 53 շրջ.: 
2 Նույն տեղում: 
3 Նույն տեղում, գ. 427, թթ. 72-73 
4 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 427, թթ. 72-73: 
5 Նույն տեղում, ֆ. 368, ց. 1, գ. 5, թ. 105: 
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Գրականության մեջ երբեմն Ագուլիսների անկումը բացատրվում է Գեղվաձորի 
դեպքերով: Մասնավորապես, Հ. Հախնազարյանը իր աշխատությունում հաճախ է 
կրկնում, որ եթե չլինեին Գեղվաձորի դեպքերը, Ագուլիսները կանգուն կմնային1: 
Նույնն են ասել նաև Նախիջևանի թուրք-ադրբեջանական իշխանությունները: Պա-
տասխանելով հայերի կոտորածները վերջ տալու մասին Զանգեզուրի` 1919թ. դեկ-
տեմբերի 27-ի վերջնագրին` այսպես կոչված Հարավ-արևմտյան Ադրբեջանի (Նախի-
ջևանի) գեներալ-նահանգապետը մեղքը բարդում էր Ողջիի և Կիգի-Դարասի գազա-
զած փախստականների վրա2: Բնականաբար, այդ բացատրությունն անհեթեթ է, 
միանշանակորեն մերժելի: Թուրքերն ու թաթարները հայերի ջարդերը սկսել էին շատ 
ավելի շուտ և իրականացնում էին համատարած ձևով` անկախ հայերի պահվածքից: 

Իսկ ինչպիսի՞ն էր ՀՀ կառավարության վերաբերմունքն այս ամենի նկատմամբ: 
Ագուլիսցիների կոտորածների կապակցությամբ ՀՀ կառավարությունը ընդամենը 
վճռական բողոքով դիմեց Դաշնակից պետությունների ներկայացուցիչներին և դեկ-
տեմբերի 29-ի հեռագրով պահանջեց անհապաղ ձեռնարկել նոր միջոցներ արյունահե-
ղությունների առաջն առնելու համար: Միաժամանակ նշվում էր, որ Նախիջևանը 
փաստորեն գտնվում է թուրք-թաթարների իշխանության ներքո և որ հայկական բնակ-
չության կոտորածներն իրականացվել են թուրքական սպաների ղեկավարությամբ3: 
Սակայն, ինչպես միշտ, դաշնակիցները հայերին հուսադրում էին Փարիզի Հաշտութ-
յան վեհաժողովի կողմից կայացվելիք արդարամիտ որոշումների հետ, կամ էլ պար-
զապես անտեսում, քանզի նրանց շահերը չէին ներդաշնակվում հայկական սպասելիք-
ների հետ: 

Հաջորդ օրը նույն բովանդակությամբ հեռագիր  ուղարկվեց նաև Ադրբեջանի և 
Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարներին, որտեղ Ադրբեջանի կառավարութ-
յունը մեղադրվում էր 1919 թ.   նոյեմբերի 23-ի հայ-ադրբեջանական համաձայնագիրը 
խախտելու մեջ4: Ինչ վերաբերում է Շարուր-Նախիջևանում անձնատուր եղած հայ 
բնակչությանը և զինվորներին, ՀՀ կառավարությունը դեռևս 1919թ. նոյեմբերի 15-ին ո-
րոշել  էր նրանց տեղափոխել Երևանի գավառ: Դեկտեմբերի 29-ին որոշվեց 50 հազար 
ռուբլի տրամադրել Ալիխան Մակինսկուն, որը հանձն էր առել մեկնել Շարուր և հայե-
րին տեղափոխել, իսկ 1920 թ. փետրվարի 5-ին որոշվեց գերի թուրքերին փոխանակել 
Խանլուխլարի, Թազաքենդի, Աստապատի և Ագուլիսի հայ գերիների հետ5: 

1920 թ․ փետրվարին Ալիխան Մակինսկին և մի քանի այլ անձինք ամերիկացի 
գնդապետ Շելլի ղեկավարությամբ մեկնեցին Շարուր-Նախիջևան հայ գերիներին Հա-
յաստան կամ Պարսկաստան տեղափոխելու համար: Նրանք իրենց հետ տանում էին 
մի քանի բեռնատար մեքենաների վրա 1500 փութ ալյուր, շաքար և այլ մթերքներ: 

Սակայն այս առաքելությունը լրիվ ձախողվեց: Թուրքերը նրանց չթողեցին Նա-
խիջևանի սահմանն անցնել, իսկ տրված մթերքներն ու գումարները բռնագրավեցին: 
Նրանք ձեռնունայն 1920 թ. մարտին վերադարձան Երևան` հայտնելով, որ գերիներին 

                                                            
1 Հախնազարյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 358: 
2 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 484, թ. 9: 
3 Նույն տեղում, գ. 282, թ. 182 
4 Նույն տեղում, թ. 184-185: Համաձայնագրի մասին տես գրքի հաջորդ ենթագլխում: 
5 «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 1993, թիվ 1-2, էջ 72: 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

69 
 

չթողեցին բերել և մթերքներն էլ բաժանեցին տեղացի թուրքերին1: Այս մասին Շելլը 
զեկուցեց նաև գնդապետ Հասկելին: 

Այսպիսով` Նախիջևանի թաթար բնակչության առաջնորդները, օգտվելով հայկա-
կան իշխանության և տեղի հայության թուլությունից և անվճռականությունից, և ստա-
նալով Թուրքիայի ու Ադրբեջանի գործուն աջակցությունը, 1919 թ. հուլիսին կազմակե-
րպեցին ապստամբություն և հայկական ուժերին դուրս մղեցին երկրամասի տարածքի-
ց` նախիջևանահայությանը երկրորդ անգամ ստիպելով բռնել գաղթի ճանապարհը: 

Գողթանում իրադարձությունները ստացան այլ ընթացք: Հայկական այն գյուղերը, 
որոնք ապավինեցին իրենց ուժերին, դրսևորեցին համերաշխություն և կազմակե-
րպված պաշտպանվեցին, փրկվեցին կոտորածից, իսկ մյուսները, ովքեր հանձնվեցին 
թշնամու ողորմածությանը` կոտորվեցին: 

Կարելի է եզրահանգել, որ վերոնշյալ իրադարձություններում Անդրկովկասում 
Դաշնակիցների ռազմաքաղաքական  ներկայացուցչությունները, չնայած որոշակի 
ակնկալիքներին առաջին աշխարհամարտում որպես Անտանտի փոքր Դաշնակցի 
Հայաստանի կողմից սպասվող աջակցության հույսերին, մասնավորապես տարածքա-
յին-սահմանազատման կարևոր հարցերում կամ պասիվ  չեզոք դիրք  գրավեցին կամ 
կողմնակալ, ադրբեջանամետ դիրքորոշում, որը նպաստեց Նախիջևանում, Գողթանո-
ւմ և այլուր մահմեդական խաների և մահմեդական զանգվածին հակահայկական-
հակապետական խռովություններին ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, ինչին 
նպաստեց անկայուն չեզոք գոտիների ստեղծումը, որոնցում հայկական կողմը ռեալ 
իշխանություն չունեցավ: Արդյունքում, այս երկակի քաղաքականությունը դաշնակի-
ցների, և  մասնավորապես բրիտանական ռազմաքաղաքական առաքելության կողմից 
հանգեցրեց ՀՀ դիրքերի թուլացմանը տարածաշրջանում: 
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РЕЗЮМЕ 
АНТИАРМЯНСКИЕ БЕСПОРЯДКИ И ПОЗИЦИЯ СОЮЗНИКОВ. БОИ 

САМООБОРОНЫ ГОХТАНА 
Еприкян Армине   

Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна, 
 факультет истории и социальных наук, кафедра армянской истории 

Кандидат исторических наук, доцент 
Ереван, Республика Армения 

 
Летом 1919 г. стремительные геополитические преобразования поставили перед 

Республикой Армения новые вызовы, обострились отношения с Азербайджаном. 
Азербайджан, используя все возможные средства, вел большую подготовительную работу по 
распространению своей власти на Зангезур и Нахичевань. Если движение, начатое татарами в 
Зангезуре, потерпело неудачу и было подавлено, то события в Шарур-Нахиджеване пошли по 
другому пути. Здесь с помощью турецкой и азербайджанской агентуры противник был более 
подготовлен и организован, чем армянское правительство и армянское население.   

Власти РА, конечно, прибегали к мерам, но это были нерешительные, по большей части 
бесплодные шаги дипломатического характера, не особо поддержанные военно-
политическими представительствами союзников. Британцы уже обратились в сторону 
Азербайджана и Грузии и не были особенно настроены сдерживать татар, в то время как 
подготовка татарского восстания в Нахиджеване шла с большим размахом.  

Лидеры татарского населения Нахичевани, воспользовавшись слабостью и 
нерешительностью армянского правительства и местных армян и получив активную 
поддержку Турции и Азербайджана, в июле1919 г. организовали восстание и вытеснили 
армянские войска с территории, вынудив встать на путь миграции нахиджеванских армян. 

В Гохтане события развивались иначе. Те армянские села, которые полагались на свои 
силы, проявили сплоченность и организованную оборону, были спасены от резни, а другие, 
сдавшиеся на милость врагу, подверглись уничтожнию. 

В упомянутых выше событиях военно-политические представительства союзников в 
Закавказье, несмотря на определенные ожидания поддержки со стороны Армении как малого 
союзника Антанты в Первой мировой войне, особенно в важных вопросах территориального 
размежевания, заняли либо пассивно-нейтральную, либо предвзятую, проазербайджанскую 
позиция, что способствовало антиармянско-антигосударственным мятежам против 
Республики Армения со стороны мусульманских ханов и мусульманских масс в Нахичевани, 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

73 
 

Гохтне и других местах. В результате такая двойная политика союзников, и в особенности 
английской военно-политической миссии, привела к ослаблению позиций РА в регионе. 

Ключевые слова: Республика Армения, Нахичевань, Азербайджан, Великобритания, 
Гохтан, самооборона, союзники, обиды. 

 
SUMMARY 

ANTI-ARMENIAN RIOTS AND THE POSITION OF THE ALLIES. GOKHTAN SELF-
DEFENSE BATTLES 

Eprikyan Armine 
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor 

Armenian State Pedagogical University after H. Abovyan, 
Faculty of History and Social Sciences, 

Department of Armenian History 
Yerevan, Armenia 

 
In the summer of 1919, the rapid geopolitical transformations faced new challenges to the 

Republic of Armenia, and relations with Azerbaijan worsened. Using all possible means, Azerbaijan 
conducted extensive preparatory work to spread its power over Zangezur and Nakhichevan. If the 
movement started by the Tatars in Zangezur failed and was crushed, the events in Sharur-Nakhijevan 
took a different course. With the help of Turkish and Azerbaijani agents, the enemy was more 
prepared and organized than the Armenian government and population. 

The RA authorities, of course, resorted to measures. Still, they were indecisive, mostly non-
perspective steps of a diplomatic nature, which were not particularly supported by the Allies' military 
and political representations. The British had already turned to Azerbaijan and Georgia and were not 
mainly determined to contain the Tatars, while the preparations for the Tatar uprising in Nakhijevan 
were in full swing. The leaders of the Tatar population of Nakhichevan, taking advantage of the 
weakness and indecisiveness of the Armenian government and the local Armenians, and receiving 
the active support of Turkey and Azerbaijan, organized an uprising in July 1919 and pushed the 
Armenian forces out of the territory, forcing the Nakhichevan Armenians to take the path of 
migration. 

Events took a different direction in Goghtan. Those Armenian villages that relied on their own 
strength showed solidarity and organized defense and were saved from the massacre. In contrast, 
others who surrendered to the enemy's mercy were massacred. 

In the events mentioned above, the military and political representations of the Allies in the 
Transcaucasus, despite certain expectations of support from Armenia as a small Ally of the Entente 
in the First World War, took either a passive, neutral position or a biased, pro-Azerbaijani position, 
particularly in the essential issues of territorial demarcation. This contributed to the anti-Armenian-
anti-government riots against the Republic of Armenia by the Muslim khans and the Muslim masses 
in Nakhichevan, Goghtn, and elsewhere. As a result, this dual policy on the part of the allies, 
particularly the British military-political mission, weakened RA's position in the region. 

 
Keywords: Republic of Armenia, Nakhichevan, Azerbaijan, Great Britain, Goghtan, self-

defense, allies, resentments.  
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1920 Թ. ԹՈՒՐՔ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ  ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՔԵՄԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ1* 
 

ՀՏԴ 941(479.25)+070 

 

Մինասյան Էդիկ 

ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան 
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 
eminasyan@ysu.am 

 
Հայտնի իրողություն է, որ Օսմանյան կայսրությունը 19-րդ դարի վերջին քառորդից 

պետական ուսմունք հռչակեց հայերի ցեղասպանությունը՝ որպես հայկական հարցի լուծ-
ման թուրքական եղանակ։ Հայոց ցեղասպանության քաղաքականությունը սկսեց գործնա-
կանում կիրառվել 1890-ական թթ.-ից և մի քանի փուլերով շարունակվեց մինչև 1922 թվա-
կանը։ Ցեղասպանության իրականացման պատասխանատուն թուրք պետականությունն 
է՝ իր պարագլուխների ղեկավարությամբ: Այն իրագործվեց և´ սուլթանական, և´ երիտթուր-
քական, և´ քեմալական վարչակարգերի կողմից։ 

Բայց, այն ինչ կատարվեց Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, աննախադեպ էր՝ 
թե´ իր ծավալներով և թե´ իրագործման նողկալի միջոցներով։ 1914-1918 թթ. պաշտոնա-
կան Թուրքիան գործադրեց ամենամյա բծախնդրությամբ մշակված պանթուրքիզմի (hա-
մաթուրքականության) ծրագիրը՝ հայերի ցեղասպանությունը, որն իր ալիքների մեջ էր ա-
ռել և´ Արևմտյան Հայաստանը, և´ Պարսկահայաստանը, և´ Արևելյան Հայաստանը։ Բ-
նաջնջվեց կամ հայրենազրկվեց ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանը, այլև՝ Օսմանյան կայս-
րության ողջ տարածքում ապրող բովանդակ հայությունը։ Հայոց մեծ եղեռնին զոհ գնաց 
ավելի քան 1,5 մլն արևմտահայ, ամբողջովին հայազրկվեց Արևմտյան Հայաստանը, իսկ 
Արևելյան Հայաստանից թուրքական յաթաղանին զոհ գնաց շուրջ 500 հազար հայություն։ 
1920-1922թթ. հայոց ցեղասպանության ծրագիրը շարունակաբար իրագործվեց երիտ-
թուրքական կուսակցության նախկին անդամ Մուստաֆա Քեմալի կողմից։ Թուրքիայում 
1919 թվականին ծավալվեց գեներալ Մուստաֆա Քեմալի գլխավորած թուրք-ազգայնա-
կան շարժումը, որը, Արամ Անտոնյանի բնութագրմամբ, «ապստամբական» շարժում չէր, 
այլ՝ «Հայասպան» շարժում մը․․․ Այդ շարժումը, ձեռք ձեռքի տուած Կովկասի բոլոր ոճ-
րագործ իսլամ տարրերուն Հետ, կը միտի խեղդել ՙԿովկասի հայութիւնը»։2 

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 9.09.2022 
Տպագրության է երաշխավորել պ.գ.դ.,պրոֆեսոր Աշոտ Հայրունին:13.09.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 22.09.2022: 
Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ գիտության կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ՝ 
21T-6A269 ծածկագրով «1920 թ. թուրք–հայկական պատերազմի արտացոլումը 1920-1940–
ական թթ. հայկական մամուլում» գիտական թեմայի շրջանակներում: 
2 Անտոնյան Ա., Մեծ ոճիրը: Հայկական վերջին կոտորածները և Թալեաթ Փաշա, Երևան, 1990, 
էջ 259-261: 
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Բանալի բառեր՝ Օսմանյան կայսրություն, Հայոց ցեղասպանություն, Առաջին աշ-
խարհամարտ, Մուստաֆա Քեմալ, Արևելյան Հայաստան, Պարսկահայաստան, պան-
թուրքիզմ: 

Ներածություն   
Քեմալական շարժման սկիզբը Փոքր Ասիայի արևմուտքում պայմանավորված էր 

երկու հանգամանքով՝ 1919թ․ մայիսին հույների կողմից Իզմիրը գրավելուց հետո հակա-

հունական պայքար ծավալելու, իսկ արևելքում՝ հայերի ցեղասպանության միջոցով 
ՙՄեծ  Թուրանի»  ծրագիրն իրականացնելու անհրաժեշտությամբ։ Քեմալական ցեղաս-
պանության ծրագրային նպատակները պաշտոնական ձևակերպում  ստացան 1919թ․ 

հուլիսի 23-ից օգոստոսի 6-ը Էրզրումում և նույն տարվա սեպտեմբերի 4-ից 11-ը՝ Սվա-
զում տեղի ունեցած ՙԱրևելյան նահանգների իրավունքների պաշտպանության» և 
ՙԱնատոլիայի ու Ռումելիայի իրավունքների պաշտպանության կազմակերպություննե-
րի» խորհրդաժողովներում։ Հայերի և հույների կողմից ստեղծելով մուսուլմանների իրա-
վունքների և օսմանյան սուվերենության համար երևակայական սպառնալիքի ուրվական 
և դրանով մահմեդական մոլեռանդ զանգվածներին գրգռելով քրիստոնյաների դեմ՝ հա-
մաժողովները պահանջում էին ՙձեռք առնել բոլոր միջոցները կանխելու համար այն 
փորձերը, որ հայերն ու հույները կարող եմ ձեռնարկել մեր հայրենիքին վնասելու նպա-
տակով1»։ Համաժողովների որոշումները կասկած չէին հարուցում, որ քեմալականները 
ոչ միայն չեն հրաժարվելու սուլթանական և երիտթուրքական կառավարությունների հա-
յաջինջ քաղաքականությունից, այլև դառնալու են դրա անմիջական շարունակողը: Պա-
տահական չէ, որ Մ. Քեմալը 1919թ. սեպտեմբերի 10-ին սուլթանին հղած հեռագրում 
շեշտում էր, թե անհհնար է ՙմեր վիլայեթների հողերի գեթ մեկ թիզը հանձնել Հայաստա-
նին կամ որևէ այլ պետության2»: Վերոնշյալ համաժողովների որոշումներն էլ ընկան 
1920թ. հունվարի 28-ին Կ. Պոլսի Մեջլիսի (խորհրդարանի) կողմից ընդունված ՙԹուր-
քական ազգային ուխտի հիմքում, որտեղ Հայաստանի ոչնչացումը համարվում էր 
առաջնահերթ խնդիր»: 

Փաստորեն իր ձևավորման պահից սկսած թուրք ազգայնական շարժումը չէր փոր-
ձում թաքցնել իր հայատյաց վարքագիծը։ Երիտթուրքերի նման քեմալականները նույն-
պես իրենց ցեղասպանության ծրագրի իրականացման առաջին թիրախը դարձրին Կիլի-
կիան, որտեղ կար շուրջ 200000 հայություն։ Օգտվելով ֆրանսիական կառավարության 
երկդիմի քաղաքականությունից՝ 1920 թ․ ընթացքում քեմալականները կոտորեցին և բռ-

նագաղթի ենթարկեցին Մարաշի, Զեյթունի, Հաճնի, Այնթապի և Կիլիկիայի այլ վայրերի 
տասնյակ հազարավոր հայերի, դրանով տապալեցին Կիլիկիայում «հայկական օջախ» 
ստեղծելու դաշնակիցների «մտադրությունները»։ 

Կիլիկիայում քեմալականների իրականացրած վայրագությունները, ցեղասպանութ-
յունը, լայն արձագանք ստացավ ժամանակի հայկական և եվրոպական մամուլում։ 
«Մշակ»-ի, «Յառաջ»-ի, «Ժողովուրդ», «Հայաստանի կոչնակ» թերթերի տարբեր հա-
մարներում, «Էջմիածին» շաբաթաթերթում, «Հայրենիք» ամսագրում, «Նոր աշխարհ» 

                                                            
1 Սահակյան Ռ․, Թուրք-Ֆրանսիական հարաբերությունները և Կիլիկիան 1919-1921 թթ․, Եր․, 
1970, էջ 44։ 
2 Սահակյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 52: 
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հանդեսում ներկայացված են ոչ միայն Մարաշի զանգվածային կոտորածները (Մարաշի 
սանջակում և քաղաքում բնակություն հաստատած հայերից սրի քաշվեց 13600-ը, 8 հա-
զարն արտաքսվեց քեմալական իշխանությունների կողմից), այլև՝ Հաճնի 8-ամյա հերո-
սամարտից հետո, 6 հազարից ավելի հաճընցիների տմարդի ոչնչացումը, Այնթապի և 
Զեյթունի հայերի ինքնապաշտպանություններն ու հազարավոր հայերի մասսայական 
բնաջնջումը։ Թերթերից մեկում հիշատակված ֆրանսիացի ականատես Մատերն Մյու-
րենի վկայությամբ՝ իրենք «Մարաշում ապրել են դժոխային օրեր, ավերածությունների և 
կոտորածների օրեր, որոնք Ձեզ խելակորույս կդարձնեն, եթե դրանց մանրամասները 
ծավալվեն Ձեր աչքերի առջև կինոֆիլմերում»։ Քեմալականները ոչ միայն շարունակե-
ցին տեղում մնացած հայերի բնաջնջումը Կիլիկիայում, Կայսրության այլ տարածքնե-
րում, այլև շուտով ձեռնամուխ եղան արևելահայության ոչնչացմանն ու Արևելյան Հայաս-
տանի տարածքների բռնազավթմանը։ Ուստի պատահական չէ, որ Մ․ Քեմալի ստո-

րագրությամբ առաջին արտաքին քաղաքական փաստաթուղթը հանդիսացավ 1920 թ․ 

ապրիլի 26-ի նամակը՝ ուղղված Խորհրդային Ռուսաստանի կառավարությանը։ Այս ազ-
գայնական փաստաթղթում Մ․ Քեմալը՝ պաշտոնապես առաջարկում էր և պատրաստա-

կամություն հայտնում վարելու «ռազմական գործողություններ իմպերիալիստական Հա-
յաստանի դեմ»1։ Մ․Քեմալը ծրագրել էր վերացնել «Մեծ Թուրանի» ճանապարհին 

մխրճված հայկական սեպը։ Քեմալականների գերագույն նպատակն Օսմանյան կայս-
րության  նախկին  սահմանների վերականգնումն էր։ Մ․ Քեմալը, մի կողմից՝ օգտագոր-

ծելով Խորհրդային Ռուսաստանի և Անտանտի պետությունների միջև եղած հակասութ-
յունները, մյուս կողմից՝ շահարկելով «համաշխարհային հեղափոխության» մասին բոլշ-
ևիկյան վարդապետությունը, կարողացավ ստանալ Խորհրդային Ռուսաստանի նյութա-
կան, ֆինանսական և ռազմական օգնությունը, որն ուղղվեց Հայաստանի Հանրապե-
տության և Հունաստանի դեմ։ Քեմալա-բոլշևիկյան մերձեցումը, որը սկսվեց Մ․ Քեմալի 

կողմից Վ․ Լենինին ուղղված 1920թ․ ապրիլի 26-ի նամակով, ավարտվեց 1921թ․ մար-

տի 16-ի պայմանագրով՝ Թուրքիայի և Խորհրդային Ռուսաստանի միջև Հայաստանի վե-
րաբաժանումով։ 

Հայության նկատմամբ քեմալականների ոճրագործությունների գագաթնակետը 
նրանց ռազմարշավն էր Հայաստանի Հանրապետության դեմ 1920թ սեպտեմբերին։ 

Թուրք-հայկական պատերազմում Մ․ Քեմալի նպատակն էր՝ «ոչնչացնել հայկական բա-

նակն ու հայկական պետությունը», ստիպել հայությանը հրաժարվել Սևրի պայմանագ-
րից2։ 

Թուրքական ուժերը զգալի գերազանցություն ունեին (50 հազար), հայկական ուժե-

րի (կանոնավոր զինված ուժերը՝ 25 հազար) նկատմամբ և բացի այդ․՝ Հայաստանը 

շրջափակում էր 4 ռազմաճակատ՝ Կարս-Ալեքսանդրապոլի, Սուրմալուի, Նախիջևանի և 
Դիլիջան-Ղազախի։ Ահա թե ինչու, թուրքական գլխավոր ուղղություններում (Կարս, 
Սուրմալու), հայերին չհաջողվեց ուժերի գերազանցություն ստեղծել։ 

1920 թ․ սեպտեմբերի 27-ին թուրքական բանակն անցավ ընդհանուր հարձակման։ 

Սկսվեց թուրք-հայկական պատերազմը, որը Հայաստանի համար անհաջող սկսվեց։ 

                                                            
1 Геноцид армян: отвественность Турции… т 2, ч.1, М, 2005, д.669, с.51. 
2 Кемаль М. Путь новой Турции, т.3, М, 1932, с. 102. 
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Հակառակորդի գերակշիռ ուժերին դիմակայելով հանդերձ՝ հայկական ուժերը սեպտեմ-
բերի 29-ին թշնամուն հանձնեցին Սարիղամիշն ու Կաղզվանը։ Հատկապես կատաղի 
մարտեր ընթացան Սուրմալուի ճակատում, որտեղ, հոկտեմբերի 20-ին ձեռնարկած 
թուրքական հարձակումը հետ մղելով, հայկական ուժերն այստեղ հոկտեմբերի 26-ին 
հակահարձակման անցան։ Սակայն դեպքերն այլ կերպ ընթացան Կարսի ճակատում, 
որտեղ հոկտեմբերի 14-ին հայկական ուժերի հարձակման փորձը հաջողություն չունե-
ցավ։ Նախաձեռնությունն անցավ հակառակորդին, որը համալրելով և վերադասավորե-
լով ուժերը, հոկտեմբերի  28-ին դիմեց ընդհանուր հարձակման։ Ցավոք, Կարսը ցույց 
չտվեց սպասվող դիմադրությունը և հոկտեմբերի 30-ի առավոտյան հակառակորդը 
մտավ Կարս։ Շուրջ 2000 զինվոր և զինվորական ու քաղաքացիական բարձրաստիճան 
գործիչներ գերի ընկան։ Միայն Կարսի մարզում քեմալական զորքերը կոտորեցին ու գե-
րության քշեցին տասնյակ հազարավոր հայերի, չխնայեցին անգամ Մերձավոր Արևել-
քում ամերիկյան նպաստամատույց կոմիտեի խնամքի տակ գտնվող 6 հազար որբ հայ 
երեխաներին։ Քեմալա-բոլշևիկյան ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետությունում առա-
ջացրեց քաղաքական ճգնաժամ, որի հետևանքով իշխանությունը խաղաղ կերպով 
հանձնվեց բոլշևիկներին։  

 

Կարծիքներ՝ 1920թ․ թուրք-հայկական պատերազմի սկզբի օրվա վերաբերյալ  

Թե ե՞րբ է սկսվել թուրք-հայկական պատերազմը և ինչպիսին էր ուժերի հարաբե-
րակցությունը, այդ մասին սկզբնաղբյուրները տարբեր տեղեկություններ են հաղորդում: 
Որոշ աղբյուրների համաձայն՝ պատերազմը սկսվել է սեպտեմբերի 21-ին, որոշ աղբյուր-
ներում հիշատակվում է 22-ը, 23-ը, 24-ը, 27-ը, 28-ը և այլն: Օրինակ, եթե Ստամբուլում 
լույս տեսնող «Ժուռնալ դը Օրիան»-ը՝ 1920 թ. հոկտեմբերի 19-ի համարում գրում է, թե 
քեմալական արշավանքը սկսվել է սեպտեմբերի 22-ին, ապա Հայաստանի վրա արշա-
վող թուրքական զորքերի գլխավոր հրամանատար Քյազիմ Կարաբեքիր փաշան, 11-րդ 
կարմիր բանակի հրամանատարությանն ուղարկած 1920 թ. նոյեմբերի 3-ի հեռագրում 
ասում է, թե իր զորքերի «հակահարձակումը» սկսվել է սեպտեմբերի 24-ին1: Որ Կարա-
բեքիրը կեղծում է իրականությունը՝ իր զորքերի հարձակումը ներկայացնելով որպես 
հակահարձակում, դրա վրա չպետք է զարմանալ: Դա սովորական բան է ագրեսորների 
համար: Քեմալն ավելի մեծ կեղծիք է կատարում՝ հայտարարելով, թե թուրքերի «հակա-
հարձակումը» սկսվել է սեպտեմբերի 28-ին: Թուրքական մեջլիսում արտասանած իր 
հայտնի ճառում (1927 թ.), նա ասել է, թե «Զորակոչից երեք-չորս ամիս հետո հայերը 
հարձակվեցին մեր ուժերի վրա, որոնք կենտրոնացած էին Քեթեկի և Բարդիզի ճակա-
տում: ․․․ Հայերը մեր դեմ ձեռնարկեցին ընդհանուր հարձակում՝ անսպասելիորեն սկսե-

լով այն 1920 թ. սեպտեմբերի 24-ի առավոտյան, Բարդիզի ճակատում: Հայերը հետ 
շպրտվեցին սեպտեմբերի 28-ի առավոտյան, մեր բանակը սկսեց իր հարձակումը»2։ 
Ինչպես տեսնում ենք, Քեմալը փորձում է գործն այնպես ներկայացնել, որ իբր իրենք 
պաշտպանական պատերազմ են մղել: Հայկական աղբյուրներն էլ տարբեր թվեր են 
նշում. այսպես, Լևոն Շանթի պատվիրակության անդամ, դեպքերի ականատես Համբար-
ձում Տերտերյանը հետագայում իր հուշերում նշում է, որ «թուրքերը սեպտեմբերի 23-ին, 

                                                            
1 Кемаль  М. Путь новой Турции, т. 3, стр. 117. 
2 Զոհրաբյան Է. 1920, թուրք-հայկական պատերազմը և տերությունները, Երևան, 1997, էջ 160։ 
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առանց պատերազմ հայտարարելու, հարձակում գործեցին մեր զորամասերի վրա ու 
մտան մեր երկրի սահմանները: Սկսվեց հայ-թրքական պատերազմը1»: Նույնն է ասում 
նաև Ս. Վրացյանը. «Սեպտեմբերի 23-ին, առանց պատերազմի հայտարարության, թուր-
քական բանակը դիմեց ընդհանուր հարձակման Հայաստանի դեմ: Սկսվեց  հայ-թուրքա-
կան պատերազմը2», իսկ արտգործնախարարության ավագ քարտուղար Հակոբ Տեր-
Հակոբյանն ասում է, թե թուրքական «ընդհանուր հարձակումը սկսավ սեպտեմբերի 21-
ին3» ։ Բոլորովին այլ կարծիք է հայտնում մեկ այլ ժամանակակից ու ականատես՝ Շիրա-
կի նահանգապետ Կ. Սասունին. ով սեպտեմբերի 14-ն է համարում պատերազմի սկիզ-
բը՝ նկատի ունենալով Սարիղամ իշի ուղղությամբ ձեռնարկված թուրքական խոշոր 
հարձակումը: Նա գրում է. «Սեպտեմբեր 14-ին թուրքական ուժեղացրած զորամասերը 
Գարակուրդի ճակատեն յարձակուեցան Սարիղամիշի վրա4» ։ 

Փաստորեն տարբեր են պատերազմի սկզբի մասին տվյալները: Դեռ ավելին, Գ. Վ. 
Չիչերինին ուղարկած սեպտեմբերի 30-ի հեռագրում Հայաստանի Հանրապետության 
վարչապետ և արտգործնախարար Համո Օհանջանյանը գրում է. «Հայտնում եմ  Ձեզ, 
որ չնայած Ձեր հայտարարություններին, ընթացիկ սեպտեմբերի 28-ից սկսած թուրքա-
կան ազգային ուժերն ընդհանուր հարձակման են անցել Հայաստանի Հանրապետութ-
յան զորքերի դեմ Օլթիի, Բարդուսի, Կարաուրգանի և Կարակուրտի շրջաններում»5: 
Մշակ թերթը նույնպես սույն տեսակետն է արտահայտում պատերազմի սկզբի մասին: 
Այս տեսակետների առկայությունը պայմանավորված է նրանով, որ Թուրքիան պաշտո-
նապես պատերազմ չէր հայտարարել Հայաստանին և, հետո, պատերազմական դրութ-
յուն Հայաստանի և Թուրքիայի միջև գոյություն ուներ փաստորեն 1920 թ. ամռանից՝ հու-
նիսից, երբ սահմանային բավականին լուրջ ընդհարումներ սկսվեցին հատկապես Օլթիի 
շրջանում: Հայտնի է, որ Մուդրոսի զինադադարի համաձայն թուրքերը պետք է հետ 
քաշվեին ռուս-թուրքական 1914 թ. սահմանից այն կողմ, մինչդեռ Օլթին նրանք չէին 
մաքրել, ուստի հայկական կողմն այս հարցում ակտիվացրեց իր մասնակցությունը, եր-
կու կողմից էլ կանոնավոր զորքերի զորամիավորումներ էին մասնակցում:  

Այստեղ «Կոնֆլիկտը չհարթվեց, - գրում է ՙՄշակը», թեև երկու կառավարություննե-
րի և նրանց զորահրամանատարների միջև նոտաների մի շարք փոխանակություն կա-
տարվեց6»: Հայկական կողմը պահանջում էր, որ թուրքերն իրենց զորքերը հետ քաշեն 
Օլթիից, սակայն 1914 թ. սահմանից այն կողմ, վերջիններս էլ վկայակոչում էին Բրեստ - 
Լիտովսկի և Բաթումի պայմանագրերը ու պահանջում, որ կողմերի միջև հարաբերութ-
յունների հիմքում դրվեն դրանցից բխող պայմանները: Սահմանային այդ բախումները, 
թեև մե´րթ խիստ սրվում էին, մե´րթ որոշ չափով մեղմանում, բայց ընդհանուր առմամբ 
չդադարեցին և շարունակվեցին ընդհուպ մինչև թուրքական ընդհանուր արշավանքը: 
Որպեսզի ընթերցողը պատկերացում կազմի այդ բախումների լրջության ու մասշտաբ-
ների մասին, մեջբերենք սեպտեմբերին տեղի ունեցած ընդհարումների մասին Հայաս-

                                                            
1 Տերտերյան Հ., Շանթի պատվիրակությունը, «Հայրենիք» ամսագիր, մայիս 1954, էջ 6։ 
2 Վրացյան Ս., Հայաստանի հանրապետությունը, Փարիզ, 1928, էջ 418։ 
3 Հ. Տեր-Հակոբյան, Հայաստանի վերջին աղետը, Կ․ Պոլիս, 1921, էջ 26։ 
4 «Հայրենիք», փետրվար, 1926, էջ 60,76։ 
5 ՀԱԱ, ֆ. 4033, ց.2, գ. 1129, թ. 2։ 
6 «Մշակ», 15 սեպտեմբերի, 1920 թ.: 
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տանի հեռագրական գործակալության որոշ հաղորդագրություններ, որոնք տպվել են 
ՙՄշակ» թերթի 1920 սեպտեմբերի 15-ի համարում: ՙԶորական հաղորդագրություն սպա-
րապետի շտաբից 11-ին, ժամը 10-ին: Օլթիի ուղղությամբ սեպտեմբերի 9-ին, ժամը 14-ին 
թուրքերը թնդանոթային կրակ բաց արին Վասկուտ սարի վրա, մեր հրետանին պա-
տասխան տվեց նրան: Սեպտեմբերի 10-ի գիշերը հակառակորդի մի մեծ խումբ մոտե-
ցավ մեր պահակախմբին, որ 5605 բարձրության վրա է գտնվում, Ղարադաղ գյուղից եր-
կու վերստ հյուսիս է գտնվում, բայց հրետանու և գնդացրային կրակով հետ շպրտվեց: 
Սեպտեմբերի 10-ի առավոտյան, ժամը 8-ին տաճկական 2 սավառնակներ թռիչք գործե-
ցին Սարիղամիշի ճակատի երկարությամբ, և, միաժամանակ, տաճիկները թնդանոթա-
յին կրակ բաց արին մեր դիրքերի վրա Բարդուսի դեմ: Մեր հրետանին պատասխանում 
էր: Նույն օրը, ժ. 15-ին կրկին երևացին հակառակորդի 2 սավառնակներ, թուրքերը հրա-
ցաններով կրակում էին մեր խրամատների վրա՝ Կերօղլիբաշի սարի վրա: Սեպտեմբե-
րի 9-ին, ժ. 18-ին և 45 րոպեին երկօրյա կռիվներից հետո մերոնք գրավեցին Կողբ գյուղը 
և աղահանքերը: Վերցված է մի լեռնային թնդանոթ, երկու հեռախոսային ապարատ և 
այլ ռազմական ավարներ: Մեր կորուստներն աննշան են: Փիրլու գյուղի մոտ սպանված 
է՝ հակառակորդի հակագրոհը հետ վանելու ժամանակ, Սասունի ձիավոր խմբի պետ 
Մանուկը»1 ։ 

Թերթը գրում է, որ «սեպտ. 13-ին թուրքական խոշոր ուժերը, անսպասելի կերպով, 
հարձակվեցին Սարիղամիշի հայ զորամասի ձախ թևի վրա, ճեղքեցին ճակատը և գրա-
վեցին 4-րդ մարտկոցի երկու լեռնային թնդանոթները: Տեղի ունեցավ կատաղի կռիվ 
հայկական 4-րդ գնդի և թուրքերի միջև, ուր առանձին համառություն ու քաջություն ցույց 
տվեց Գանթարջյանի, գումարտակը: Տաք և արյունահեղ կռիվներով մեր զորամասերը 
նահանջեցին և սեպտ. 14-ի առավոտյան ամրացան Բեգլի-ԱՀմեդի դիրքերում: Ստիպ-
ված եղավ նահանջել և Կաղզվանի զորամասը (5-րդ գունդ, գնդապետ Շաղուբադյան) և 
գրավել Բեռնայի դիրքերը: Հեռացավ և Կաղզվանի ազգաբնակչությունը»։  Թուրքական 
զորքերի սեպտեմբերի 13-ի հարձակման մասին Հայաստանի արտգործնախարարութ-
յունը անմիջապես հեռագրեց թիֆլիս՝ լիազոր ներկայացուցիչ Տ. Բեկվադյանին. «Սեպ-
տեմբերի 13-ի վաղ առավոտյան թուրքերը հարձակման են անցել Օլթիի ուղղությամբ, 
ինչպես նաև Սարիղամիշի ջոկատի աջ թևի վրա և գրավել են Վասկուտ սարն ու Բեր-
դիխ գյուղը, - ասված է հեռագրում:  

Թուրքերի հարձակումը շարունակվում է։ Խնդրում եմ Ձեզ այդ մասին անհապաղ 
հաղորդել դաշնակցային բոլոր ներկայացուցիչներին Թիֆլիսում, ինչպես նաև Կոնս-
տանդնուպոլսում ու Փարիզում և բողոքել թուրքերի գործողությունների դեմ, որոնք 
խախտում են Թուրքիայի կողմից ստորագրված հաշտության պայմանագրի բուն հիմքե-
րը»2, Հայաստանի հեռագրական գործակալության մեկ, այլ հաղորդագրության մեջ, որը 
տպագրվել է մշակի սեպտեմբերի 18-ի համարում ասված է, որ Օլթիի ուղղությամբ սեպ-
տեմբերի 13-ի և 14-ի կռիվների հետևանքով «մեր՝ զորամասերը հակառակորդի գերա-
զանց ուժերի ճնշման տակ հետ քաշվեցին և բռնեցին Ագուբդիր և Քեդիր գյուղերի մոտի 
դիրքերը: Սարիղամիշի ուղղությամբ դրությունը անփոփոխ է: Կողբի շրջանում հետա-
խույզների՝ մեզ համար հաջող գործողություններ են կանխատեսել....։ Կարսի շրջանում 

                                                            
1 Նույն տեղում։ 
2 Նույն տեղում։ 
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հայտարարված է զինվորական դրություն: Գեներալնահանգապետ է նշանակված զո-
րավար Փիրումյանը․․.»1: Այդ օրերի ռազմական գործողությունների մասին պաշտոնա-

կան հաղորդագրություն է հրապարակել նաև Թիֆլիսում Հայաստանի դիվանագիտա-
կան ներկայացուցչությունը: Նրանում ասված է, որ «ներկա ամսվա կեսերին թուրքաց 
զորքերը՝ ցանկանալով գրավել քարածուխի հանքերը, մեզ գերազանցող ուժերով առա-
ջացան Օլթիի շրջանի ուղղությամբ՝ հարկադրելով մեր զորամասերին  նահանջել։ Միա-
ժամանակ խորհրդային ռուսական մի զորաբաժին, որ գտնվում էր հյուսիս-արևելյան 
սահմանում՝ Ղազախի շրջանում, առաջացավ և հետ մղեց հայկական զորախմբին։ Հա-
յաստանի զորքերը՝ դիմելով հակաարշավանքի, վանեցին հակառակորդին նրա գրա-
ված դիրքերից և հետ խլեցին թշնամու ձեռք ձգած հայկական հողաբաժինը»2: Ինչպես 
տեսնում ենք, այս հազորդագրությունները իսկական  ռազմական ամփոփագրեր են և 
վկայում են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև պատերազմական դրության գոյության մա-
սին դեռ մինչև թուրքական ընդհանուր արշավանքը: Հաղորդագրությունները նաև վկա-
յում են, որ սահմանային միջադեպերը, ինչպես նաև խլրտումները Հայաստանի մուսուլ-
մանաբնակ վայրերում, հրահրում էին քեմալականները՝ իրադրությունը միշտ լարված 
պահելու, միջամտության համար պատրվակ ունենալու և պատերազմ սանձազերծելու 
դեպքում մեղքը հայերի վրա բարդելու նպատակով: Հենց այդպես էլ նրանք վարվեցին 
հետագայում։ Պատահական չէ որ, Ալեքսանդրապոլի կոնֆերանսում և  Եվրոպա ու Ռու-
սաստան ուղարկած պաշտոնական այլ գրություններում, անցկացրեցին այդ վարկածը, 
որ իբր քեմալական բանակը ոչ թե հարձակման, այլ հակահարձակման է անցել: Այս 
սխալ տեսակետը, թափանցել էր նաև Խորհրդային պատմագրության մեջ: Թուրք պատ-
մաբանները ևս, թեև չեն ժխտում այն փաստը, որ սեպտեմբերի վերջերին Թուրքիան 
պատերազմ սկսեց Հայաստանի դեմ, բայց մեղքը բարդում են վերջինիս վրա, որն իբր 
մշտապես սպառնում էր թուրք ազգայնականներին թիկունքից, խանգարում Խորհրրդա-
յին Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հետ կապին, կազմակերպում մուսուլմանների ջարդեր և 
անընդմեջ հարձակումներ թուրքական սահմանի վրա և այլն: Սա նվաճողներին բնորոշ 
հասկանալի վարքագիծ է։ Պատմությունից հայտնի է, որ հաղթողները միշտ էլ պարտ-
վողներին են մեղավոր հայտարարել:  

Այսպիսով, եթե ամփոփենք վերը շարադրվածը և փորձենք կանգ առնել մի որևէ 
ամսաթվի վրա՝ նշելու թուրքական ընդհանուր արշավանքի սկիզբը, ապա ըստ Մշակի 
տվյալների այդպիսին պետք է համարենք սեպտեմբերի 23-ի լույս 24-ի գիշերը3: Եվ դա 
ոչ միայն նրա համար, որ այդ թվին սկզբնաղբյուրներում ավելի հաճախ ենք հանդիպում, 
այլև հատկապես նրա, որ դա փաստորեն համընկնում է և Կարաբեքիրի, և Մուստաֆա 
Քեմալի նշած ամսաթվին: Ճիշտ է, Կարաբեքիրի հեռագրում խոսվում է սեպտեմբերի 24-
ի մասին, բայց, եթե հիշենք, որ այն սկավել է 23-ից լույս 24-ի գիշերը, ապա ամեն ինչ 
պարզ կլինի: Իսկ Մուստաֆա Քեմալը դարձյալ լայնամասշտաբ ռազմական գործողութ-
յունների սկիզբը համարում է սեպտեմբերի 24-ը, թեև հարձակման նախաձեռնությունը, 
ինչպես տեսանք, վերագրում է հայերին, որոնց իրենք իբր «հետ են շպրտել սեպտեմբե-
րի 28-ի առավոտյան» և սկսել հակահարձակումը:  

                                                            
1 «Մշակ,» 18 սեպտեմբերի, 1920 թ.: 
2 «Մշակ», 1 հոկտ., 1920 թ: 
3 «Մշակ», 5 նոյեմբերի, 1920: 
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Անցնելով ուժերի հարաբերակցությանը, հենց սկզբից պետք է նշել, որ Մշակում 
պահպանվել են խիստ արժանահավատ տվյալներ, որոնք վկայում են, որ այն ամբողջո-
վին Թուրքիայի օգտին էր: Այդ մասին տեղեկություններ կան նաև թուրք առանձին զին-
վորական գործիչների այդ թվում և թուրքական արևելյան ճակատի գլխավոր հրամանա-
տարի՝ Կարաբեքիր  փաշայի հուշերում և ներկայիս թուրք ուսումնասիրողների աշխա-
տություններում: Թուրք պատմաբան Թեֆիկ Բիլիքլիօղլու վկայությամբ, արդեն 1920 թ. 
գարնանը քեմալականները Հայաստանի հանրապետության սահմանների վրա կենտրո-
նացրել էին շուրջ 22 հազարանոց մի բանակ՝ 69 թնդանոթով և 200 գնդացրով։ Հետա-
գայում համալրելով արևելյան ռազմաճակատը, քեմալականները Հայաստանի դեմ նե-
տեցին բավական մեծաթիվ մի բանակ, որն ի վիճակի էր կոտրելու հայկական բանակի 
դիմադրությունը և ներխուժելու երկրի խորքը։ Հայաստանի վրա հարձակման նախօ-
րեին Անկարայում՝ զինվորական բարձրաստիճան սպաների խորհրդում բարձրացված 
հարցին թե Կարաբեքիրը  «ունի 4 դիվիզիա, որոնցից յուրաքանչյուրը կազմված էր 8-9 
հազար զինվորից և աջակցություն կստանար թուրքական և քրդական ուժերից։ Բավա-

կան է նաև արտիլերիան․․․»1: 

Այսպիսով, արդեն նշված հետիոտն և հեծյալ զորքերի ընդհանուր թիվը կազմում էր 
մոտ 20 հազար: Իսկ եթե այդ թվին ավելացնենք նաև քրդական և այլ տեղական ոչ կա-
նոնավոր ուժերը (մոտ 5-7 հազար), որոնք թալանի մոլուցքով բռնված միացել էին թուր-
քական արշավող բանակներին, զորքերի մյուս տեսակները՝ սակրավորներ, հրետանա-
վորներ, օդաչուներ, (3 - 5000), ինչպես նաև սանիտարական, ու այլ օժանդակ զորամա-
սերը (ընդհանուր թվի 30 տոկոսը), ապա կստանանք, որ Հայաստանի վրա արշավող 
զորքերի ընդհանուր թիվը անցնում էր 50 հազարից2: Ականատեսների վկայությամբ, 
թուրքական զորքերի հարձակումները համարյա միշտ ուղեկցվել են ինքնաթիռներով, 
մինչդեռ հայկական բանակը ուներ ընդամենը 3 ինքնաթիռ, որոնցից երկուսը չէին գոր-
ծում: Ընդհանրապես թուրքական բանակը բավականին լավ էր սպառազինված։ «Շնոր-
հիվ եվրոպական աջակցության, - գրում է Թիֆլիսի «Աշխատավոր»  թերթը իր 1920 թ. 
նոյեմբերի 19-ի համարում, - տաճիկ զորքը շատ. լավ զինված էր, յուրաքանչյուր զորա-
մաս ուներ մեծաքանակ իտալական տիպով թնդանոթներ և գնդացիրներ, և զգեստներն 
էլ եվրոպական ծագում ունեին»:  

Հայկական կանոնավոր մարտական ուժեը, 25000 հոգի էր ավելացնելով դրանց 
նաև թիկունքում ծառայողներին, բեռնակիրներին, կառապաններին, սպայակույտը, ա-
ռողջապահական սպասավորների ընդհանուր թվի 30 տոկոսը, կստանանք բանակի ամ-
բողջ կազմը 3400 հոգի, խմբերի հետ միասին — մոտ 40000 հոգի»3, գրում է Մշակը 
1920թ․ դեկտեմբերի 22-ին։ 

Տարօրինակ ու զարմանալի կլիներ, որ Քեմալի և Կարաբեքիրի նման փորձված 
զինվորականները Հայաստանի վրա հարձակում ձեռնարկեին առանց նախապես ուժե-
րի գերազանցություն ստեղծելու, ինչը հաղթանակի միակ ռեալ երաշխիքը կարող էր լի-

                                                            
1 Նույն տեղում: 
2 Զոհրաբյան Է., նշվ․  աշխ․, էջ 221։ 
3«Մշակ», 22 դեկտեմբերի, 1920 թ.: 
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նել։ Իրականությունը, բոլորովին այլ էր. հայկական բանակը ոչ միայն թվապես, այլև 
մարտական պատրաստությամբ էլ, զիջում  էր թշնամուն:  

Այսպիսով, քեմալական բանակը ամեն տեսակետներից գերազանցում էր հայկա-
կան բանակին և այդ է պատճառը, որ սեպտեմբերի վերջին օրերին տեղի ունեցած մի 
շարք արյունահեղ ու կռիվներից հետո վերջինս սկսեց նահանջել և արդեն սեպտեմբերի 
29-ին թուրքերը գրավեցին Սարիղամիշը, իսկ 30-ին՝ նաև Մերդենեկը:  

 
Ռազմական գործողությունների ընթացքը 
Դեռ սեպտեմբերի կեսերին սկսված թուրքական հարձակման ճնշման տակ Սարի-

ղամիշի ճակատի փոքրաթիվ հայկական զորամասը (շուրջ 500 զինվոր և 300 կամավոր) 
մի քանի օր տևած կոիվներից հետո՝ հետ էր քաշվել ընդհուպ մինչև Սարիղամիշ և ամ-
րացել նոր դիրքերում: Դա լրջորեն չէր անհանգստացրել հրամանատարությանը, քանի 
որ այդ օրերին սահմանային նման կռիվները սովորական երևույթ էին և չէին կարծում, 
թե թուրքերը կգրոհեն նաև Սարիղամիշ քաղաքի վրա: Համալրումը, որ ուղարկվել էր 
Սարիղամիշին, շոշափելիորեն վիճակը փոխել չէր կարող և ազգաբնակչությունը՝ կան-
խատեսելով վտանգը, սկսել էր գաղթել՝ դրանով իսկ խուճապ առաջացնելով նաև զին-
վորների շրջանում։ Սեպտեմբերի 27-ին, լույս 28-ի գիշերը թուրքերը նոր գրոհ սկսեցին 
Սարիղամիշի վրա, և մեկ օր տևած համառ կռիվների հետևանքով մեր պաշտպաններին 
հարկադրեցին թողնել քաղաքը: Ահա թե ինչ է ասված այդ օրերի իրադարձությունների 
մասին «Մշակ»-ի հոկտեմբերի 1-ի հաղորդագրության մեջ. «Լույս սեպտեմբերի 28-ի գի-
շերը թուրքերը խոշոր ուժերով առաջացան Սարիղամիշ քաղաքի ուղղությամբ միաժա-
մանակ Բարդուսի կողմից և Կարակուրթի վրայով. Հակառակորդի ճնշման տակ մեր 
զորքերը նահանջում են դեպի Սարիղամիշ: Թուրքերի կողմից գործում են երկու ամբողջ 
դիվիզիաներ:  

Լույս սեպտեմբերի 29-ի գիշերը հակառակորդի գերազանց ուժերի ճնշման տակ 
մենք թողինք Սարիղամիշ քաղաքը: Հանդիպելով Վերիշեն գյուղի մոտ համառ դիմադ-
րության, թուրքերը չկարողացան անցնել Սարիղամիշը պաշտպանող զորքերի թիկունքը 
և նահանջ կատարվեց: Իգդիրի շրջանում քրդերը և թուրքերը ցույց են տալիս ակտիվ 
գործողություններ: Սեպտեմբերի 28-ին հակառակորդի հետախույզները երևացին Ար-
գաջի գյուղի շրջանում: Սելիմի շրջանում կռիվները շարունակվում են: Թուրքերը Հա-
րամ- Վարդան գյուղի մոտ առաջացել են: Միջոցներ են ձեռք առնված դիմադրելու: Հոկ-
տեմբերի 1-ին Նոր Սելիմի շրջանում կռիվները, շարունակվում էին նախկին դիրքերում1: 

Սեպտեմբերի 30-ին գիշերը ժամը 12-ին հակառակորդը թնդանոթային կրակի օգ-
նությամբ առաջացավ Օլիսլու գյուղի մոտ, բայց մեր զորամասերը հետ մղեցին»2,- 

գրված է Մշակի 1920թ․ հոկտեմբերի 5-ի համարում3։  

Թուրքերի կողմից Սարիղամիշի և Մերդենեկի գրավումով ավարտվում է պատե-
րազմի առաջին շրջանը։ Պատերազմը՝ ելնելով ռազմական, գործողությունների բնուլ-
թից, ըստ «Մշակ» թերթի պայմականորեն կարելի է բաժանել երեք շրջանի, որոնցից ա-
ռաջինը տևում է մինչև սեպտեմբերի 30-ը, երկրորդը՝ հոկտեմբերի 1-ից մինչև 28-ը և եր-

                                                            
1 Մշակ՚ 1 հոկտեմբերի, 1920թ։ 
2 Մշակ՚, 1920թ․ 5 հոկտեմբերի, 1920թ։ 
3 Մշակ՚, 1920թ․ 5 հոկտեմբերի, 1920թ։ 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

83 
 

րորդը՝ հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 18-ը: Այս փուլում հաջողությունն ամբողջովին 
թուրքերի կողմն էր. օգտագործելով գիշերային հարձակումների և թևերից շրջանցելու 
մարտավարությունը, ինչպես նաև ուժերի գերազանցություն ստեղծելով հարձակման 
հիմնական ուղղություններում նրանք ոչ միայն կարողացան նախաձեռնությունը պահել 
իրենց ձեռքում, այլև որոշակի հաջողության հասան՝ գրավելով ռազմավարական կար-
ևոր նշանակություն ունեցող Սարիղամիշը: Սակայն ռազմաճակատի մյուս մասերում, 
հատկապես, Իգդիրի շրջանում, նրանք առաջխաղացում չունեցան: Պատկերը համարյա 
նույնն էր նաև Շահթախթիի շրջանում, որտեղ թեև անընդհատ ընդհարումներ էին տեղի 
ունենում, բայց խոշորամասշտաբ գործողություններ չէին ծավալվել:  

Սեպտեմբերի 30-ին Հայաստանի կառավարությունը արտակարգ նիստում երկիրը 
հայտարարեց պատերազմական դրության մեջ: Մինչև 35 տարեկանները զենքի տակ 
առնվեցին, խիստ օրենքներ սահմանվեց դասալիքների դեմ: Զինվորական նախարա-
րությանը տվեցին արտակարգ լիազորություններ, նրան ենթարկվեցին երկաթուղիները, 
ռադիոկայանները և փոխադրության միջոցները: Որոշվեց շըջաններում հեղինակավոր 
ներկայացուցիչներ ունենալու նպատակով, նախարարների մի մասին և մի շարք գոր-
ծիչներ ռազմաճակատ և գավառներ ուղարկել: Կենտրոնում մնացին Հ. 0հանջանյանը և 
Ռ. Տեր-Մինասյանը: Կառավարությունը մի սրտառուչ կոչ ուղղեց ժողովրդին: Զինվորա-
կան նախարարի հրամանով Երևանի և Կարսի հրապարակներում կանգնեցվեցին կա-
խաղաններ: Կառավարության հետ միասին ամբողջ երկիրը ևս լարում էր իր ուժերը դի-

մադրելու համար թշնամուն»1: Մշակը մեջ է բերում․ Վրաստանում Հայաստանի դիվա-

նագիտական ներկայացուչության պաշտոնական հաղորդագրությունը, որտեղ ասված 
էր, որ «օրվա հերթական լոզունգն է Հայաստանում՝ «Հայրենիքը վտանգի մեջ է, ամեն 
ինչ դեպի զորաճակատ, ամեն ինչ զորաճակատի համար: Ամենուրեք հայտարարվում է 
կամավորների ցուցակագրություն» ։  

Արդեն հոկտեմբերի 13-ի համարում «Մշակը» հայտնում է, որ երեկ, «Հոկտեմբերի 
12-ին առավոտյան ժամը 5-ին Թիֆլիսից Ալեքսանդրապոլ մեկնեցին 21 վագոններով 
800 հայ կամավորներ»2: Առավել ակտիվություն ցուցաբերում էր Ջավախքի հայությունը: 
Կամավորներ, բայց ոչ մեծ թվով, եկան նաև սփյուռքի հայաշատ այլ երկրներից: Հար-
կավոր է նշել, որ Հայաստանում գործող մյուս քաղաքական կուսակցությունները ևս՝ սո-
ցիալիստ-հեղափոխականները, սոցիալ-դեմոկրատները, ռամկավարները նմանապես 
կոչ արեցին մի կողմ թողնել կուսակցական տարաձայնությունները և ուժերը միավորել՝ 
անարգ թշնամուն հակահարված տալու, հայ ժողովրդի գլխին կախված անմիջական 
վտանգը վերացնելու համար:  

Նախաձեռնությունը պահելով իրենց ձեռքում, թուրքերը՝ հարձակման հիմնական 
ուղղություններում կարողանում էին ստեղծել ուժերի գերազանցություն։  Դա ավելի էր 
բարդացնում խնդիրը, քանի որ հաջող պաշտպանությունը պահանջում է մեծ կազմա-
կերպվածություն: Բայց, դժբախտաբար, այս տեսակետից էլ հայոց բանակում գործերը 
բարվոք չէին: 

«Թե´ բերդի և թե´ դաշտային մասերը թույլ էին կազմակերպված, զինվորների մեծ 
մասը նոր էր հավաքված և չէր մերվում գնդերում։ Սպաների և զինվորների փոխհա-

                                                            
1 Նույն տեղում: 
2ՙՄշակ՚, 13 հոկտեմբեր 1920թ: 
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րաբերությունները շատ մասերում մտերմական չէր: Լավ չէին զորավար Փիրումյանի և 
զորավար Հովսեփյանի, ինչպես նաև նահանգապետ Ղորղանյանի հարաբերություննե-
րը, որը անդրադառնում էր շրջապատի վրա: Զորքերի մի մասը շտապ կերպով զին-
ված էր Անգլիայից նոր ստացված Ռոս հրացաններով, որոնց վարժ չէր տիրապետում։ 
Թիկունքը լավ կազմակերպված չէր գրում,- է «Մշակ»-ը իր նոյեմբերի 1-ի և 2-ի հա-
մարներոմ։  
 

Պատերազմի ավարտական փուլը 
Հոկտեմբերի 28-ին սկսվեց, թուրք-հայկական պատերազմի երրորդ՝ վերջին շրջա-

նը, որին անդրադառնում է Մշակը հոկտեմբերի 29-ին։ Այդ օրը Կարաբեքիր փաշայի 
համալրված ու վերախմբավորված ուժերը Կարսի ճակատում անցան հարձակման 
երկու թևերում և ամբողջ օրը տևած «տաք կռիվներից» հետո՝ ձախ թևում կարողացան 
գրավել Վեզինքոյի բարձունքները, շրջանցել Կարսի պաշտպանությունը արևելքից ու 
ռեալ վտանգ ստեղծել քաղաքի համար: Մարտերը շատ համառ էին ու երկու կողմի 
կորուստներն էլ՝ մեծ: Եվ այստեղ դարձյալ ստիպված ենք կշտամբանքի խոսքեր ասե-
լու մեր հրամանատարության հասցեին: Բանն այն է, որ հայկական բանակի հրամա-
նատարությունը աչքաթող էր արել Կարսը հարավ-արևելքից շրջանցելու և թիկունքից 
հարվածելու թուրքական բանակի հնարավորությունը: Դրա համար էլ Մեծ Մազնի և 
Փոքր Մազնի լեռների բարձունքները և Սուբատան գյուղը թողնվել էր փաստորեն ան-
պաշտպան: Այս մասին գրում է Մշակը «Կարաբեքիրն էլ, որը քաջատեղյակ էր տե-
ղանքին (1918 թ. ևս գլխավորել էր Կարսի վրա գրոհող զորամասը) ու գիտեր, որ Կար-
սը առավել խոցելի է հենց բերդի արևելյան մասում գտնվող Լազարևի ամրոցի կողմից, 
որոշեց տիրանալ Վեզինքոյին և այդտեղից գրոհել Կարսը1: Օգտվելով հոկտեմբերի 
25-ի արյունահեղ ճակատամարտից հետո հաստատված համեմատական դադարից, 
Կարաբեքիրը կենտրոնից՝ Բեգլի-Ահմեդի ճակատից, երկու գումարտակ (շուրջ 2000 
հոգի) աննկատ փոխադրում է դեպի Սուբատան գյուղը և Մեծ Մազնի լեռը: «Կարսի 
մեր հրամանատարությունը հոկտեմբերի 27-ին հետախուզության միջոցով պարզում է, 
որ թշնամական ուժերի մի մասը կենտրոնից հետ է քաշված, բայց թե ո՛ւր, չի կարողա-
նում պարզել: Մեր հրամանատարությունը կարծում էր, թե Բեգլի-Ահմեդից հետ քաշ-
ված թուրքական զորամասերը նահանջել են դեպի Սարիղամիշ: Եվ միայն հոկտեմբե-
րի 28-ին, երբ այդ ուժերը արդեն դուրս էին եկել Վեզինքոյի վրա, հասկացավ, որ 
սխալվել էր: Թշնամին արդեն տիրացել էր Մեծ և Փոքր Մազնի լեռների բարձունքնե-
րին և առաջապահներ հաստատել Վեզինքոյում: Դրանով թուրքերը ոչ միայն հնարա-
վորություն էին ստանում հարվածելու Լազարևի ամրոցին, այլև սպառնալիք ստեղծում 

Կարս- Ալեքսանդրապոլ երկաթգծի և խճուղու համար, եզրակացնում է թերթը»2․ Գի-

տակցելով հանդերձ ստեղծված վտանգի լրջությունը, մեր հրամանատարությունը, այ-
նուամենայնիվ, մնացել էր այն համոզման, որ թուրքերը Կարսը կփորձեն գրավել Հա-
րամ-Վարդանի և Վլադի-Կարսի կողմից, իսկ Վեզինքոյի զրավումը համարում էին ու-
շադրությունը շեղելուն ուղղված ռազմական մանյովր: Դրա համար էլ հիմնական ուժե-
րը պահելով նշված գծի դեմ, Փիրումյանը Վեզինքոյի դեմ ուղաըկեց գնդապետ Մազ-

                                                            
1 Մշակ՚, 29 հոկտեմբերի 1920թ։ 
2 Մշակ՚, 30 հոկտեմբերի 1920թ։ 
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մանյանի գունդը, միաժամանակ, խնդրելով Սիլիկյանին, օգնական ուժեր ուղարկել 
Մեծ Մազնիի դեմ՝ թշնամուն թիկունքից ևս հարվածելու նպատակով: Դժբախտաբար, 
այս վերջին մտադրությունը չիրականացավ, քանի որ օգնության ուղարկված գնդա-
պետ Հասան Փաշայանի զորամասը ուշացավ ճանապարհին, իսկ Մազմանյանի գուն-
դը ոչ միայն չկարողացավ դուրս շպրտել թշնամուն Վեզինքոյից, այլև պարտվեց ու 
բռնեց նահանջի ճանապարհը:  

Նկարագրելով Կարսի անկումը Մշակը գրում է « Սպարապետ Նազարբեկյանը և 
ռազմական նախարար Ռուբեն Տեր Մինասյանը Կարսի անկումից ճիշտ 2 ժամ առաջ 
հեռագիր կստանան զորավոր Փիրումյանից, որը կավետի թե զորքի բարոյական ու 
մարտական ոգին բարձր է։ Այս հեռագրից 2 ժամ անց հորիզոնի վրա մի օդանավ կեր-
ևա։ Սպարապետ Նազարբեկյանը պատուհանից նայելով կնշմարի հայկական օդանա-
վը և կցնցվի, բնազդով զգալով, որ Կարսին աղետ է պատահել և դառնալով, ներկանե-
րին ասում է, Կարսը ընկած է։ Իսկապես օդանավը կիջնի ազդարարելով Կարսի անկու-
մը»։ 

Ըստ Մշակ թերթի տվյալների գերի են ընկել 30-ի չափ զանազան աստիճանի 
սպաներ և շուրջ 3000-ից ավելի զինվորներ՝ գերի են հանձնվել 3 գեներալ, 6 գնդա-
պետ, 12 փոխգնդապետ, 100-ից ավելի սպա ու ենթասպա և 2000-ից ավելի զինվոր։ 
Քանի մը հարյուր Հազար փութ ցորեն, ալյուր, բրինձ, մոտ 50000 փութ շաքար, ահա-
գին քանակությամբ ռազմամթերք-թնդանոթներ, ռումբեր, հրացաններ, փամփուշտներ՝ 
թշնամու ձեռքը կը մնան»1:  

Ըստ Կարաբեքիրի թուրքերը Կարսում «առած են 377 թնդանոթ (լավ վիճակի մեջ) 
և 399 նորոգության կարոտ թնդանոթներ, միլիոններով ռումբ և փամփուշտ ձեռք գցած 
են»2: Գերի ընկած զինվորներին քշեցին դեպի Անատոլիայի խորքերը, որտեղ ծանր, 
անմարդկային պայմանների հետևանքով նրանց մեծագույն մասը ոչնչացավ: Բայց 
Կարսի խաղաղ ազգաբնակչության ճակատագիրն էլ պակաս ողբերգանան չեղավ։ 

«Ամեն մեկը պարտավոր է 48 ժամվա ընթացքում հանձնել բոլոր ավարը և հրա-
զենները, ռումբեր և ուժանակներ, բացի որսորդական հրացաններից: Այդ ժամանակը 
լրանալուց հետո ում մոտ կը գտնվի զենք, կամ թե տների մեջ կը թագնվեն հայ զորա-
մասերի օֆիցերներ և չի հայտնվի իշխանություններին, հանցավորները կստանան ա-
մենախիստ պատիժ: Բացի սրանից, ամեն տեսակ գործակալներ և լրտեսներ, ինչպես 
անձամբ, այնպես էլ նրանց թաքցնողները կկախվեն– հայտարարում էր Կարաբեքիր 
փաշան, -  գրում Է «Մշակը» իր 1920թ․նոյեմբերի 18-ի համարում»3 ։  

Սակայն թուրքական զորքերը ոչ թե 48, այլ 4 ժամ էլ չէին սպասել իրենց պահանջ-
ների կատարման համար: Քաղաք մտնելուն պես սկսվեց հայերի թալանն ու կոտորա-
ծը: Դեպքերի ականատես Արամ Եսայանը գրում է. «Հինգ օրվա ընթացքում արյուն-
ռուշտ ասկյարները և քրդերը խաղաղ ժողովրդի գլխին գործադրեցին իրենց բոլոր գա-
զանությունները, որոնք վեր են մարդու երևակայությունից: Բոլոր պահեստները, մա-
ռանները, թաքստոցները լիքն էին թաքնված երեխաների, կանանց և երիտասարդների 
դիակներով: Եղան ընտանիքներ, որոնցից և ոչ մի մարդ չազատվեց: Մոտ 500-600 հո-

                                                            
1 ՙՄշակ՚, 5 նոյեմբերի 1920թ։ 
2 Նույն տեղում: 
3 ՙՄշակ՚, 18 նոյեմբերի 1920թ։ 
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գի ազատվեցին ամերիկյան, հիմնարկություններում: 5-6 օրվա ընթացքում 50 - 60 սայլ 
դիակներ դուրս տարան քաղաքից: Սպանում էին բացառապես հայերին: Բացի կոտո-
րածից, թալանեցին ժողովրդի բոլոր ունեցած-չունեցածը…1։  Սարսափելի կոտորա-
ծին հաջորդեցին խմբական ձերբակալությունները հայերի մեջ: Ձերբակալման ժամա-
նակ աչքի առաջ չէին ունենում ո´չ հասակը, ո´չ ծագումը և ո´չ էլ կուսակցական անց-
յալը.  

Մշակ թերթի 1920թ․  նոյեմբերի 18-ի, 20,21,22-ի համարներում նկարագրվում են 

հայ գերիներին՝ Էրզրում տաժանակիր աշխատանքի ուղարկելու, մոտ 2000 հայ երի-
տասարդների վագոններով անատոլիայի խորքերը ուղարկելու, թալանի, կողոպուտի, 
բռնաբարությունների մասին։ Թերթի հաղորդմամբ ականատեսների վկայությամբ 
Կարսում սպանվել է ոչ թե 8000 հայ կին, երեխա ու տղամարդ, այլև 10-ից 12 հազար 
մարդ2։ 

Թալանը, կողոպուտը և խաղաղ բնակչության բնաջնջումն, էլ ավելի մեծ չափեր 
ընդունեցին Ալեքսանդրապոլի գավառում, որին անդրադարձել է թերթը իր նոյեմբերի 
8-ից 18-ի գրեթե բոլոր համարներում։ 

Նոյեմբերի 6-ից 8-ի զինադադարը, և պատերազմի վերսկսումը նոյեմբերի 11-ին, 
ներկայացված են «Մշակի», «Ժողովրդի ձայն», «Վերջին լուր», «»Ժողովուրդ», «Յա-
ռաջ» թերթերի այդ օրերի գրեթե բոլոր համարներում։ Թերթերում ներկայացված է՝ ոչ 
միայն Ալեքսանդրապոլի գավառում, այլև մարտերը Ջաջուռի և Աղինի շրջանում։ Հաս-
տատված զինադադարով, միայն նոյեմբերի 18-ի դրությամբ թուրքական զորքը մնում 
էր իր գրավված դիրքերում՝ Ջաջուռից մինչև Սոգութլու(Սառնաղբյուր) և Աղին։ 

Պատերազմը ավարտվեց 1920թ․ դեկտեմբերի 2-ի Ալեքսանդրապոլի պայմա-

նագրով և Հայաստանի խորհրդայնացումով։ Պայմանագիրը, թերթերը իրենց դեկտեմ-
բերի 3-ից 6-ի համարներում համարում են հայ ժողովրդի համար աղետալի և կորստա-
բեր։ Անդրադառնալով, տարածքային կորուստներին, նշվում էր, որ «Հայաստանը 
զրկվում էր ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանից, այլև Կարսի մարզից, Սուրմալուից և 
Նախիջևանի գավառից, սահմանն անցնում էր Արաքս-Ախուրյան գետերով։ Հայաս-
տանը հրաժարվում էր Սևրի պայմանագրից, զրկվում էր զորք պահելու իրավուն-
քից(կարող էր ունենալ միջև 1500 զինվոր), երկաթուղիները և ճանապարհները դրվում 
էին թուրքերի վերահսկողության տակ։ Գրեթե բոլոր վերոնշյալ թերթերը՝ պայմանագի-
րը Հայաստանի համար համարվում են նվաստացուցիչ և կորստաբեր։  

 

Եզրակացություն 
Փաստորեն թե´ թուրք-հայկական պատերազմի ընթացքում, և թե´ 1920 թ․ վերջում, 

1921 թ․ նոյեմբերից դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում, քեմալական ցեղաս-

պանության ծրագրի իրագործման մանրամասներ են պարունակում այդ տարիներին և 
դրանից հետո հրատարակված հայկական բազմաթիվ թերթերի, հանդեսների, ամսագ-
րերի համարներն ու մի շարք հուշագրեր։ Դրանցից կարելի է առանձնացնել 1920-21 
թթ․ «Մշակ»,  «Ժողովրդի ձայն», «Առավոտ», «Վերջին լուր», «Ազգ», «Կոմունիստ» թեր-

                                                            
1 Նույն տեղում: 
2 ՙՄշակ՚,22 նոյեմբերի 1920թ։ 
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թերի, «Հայրենիք» ամսագրի՝ 1926 թ․, «Նոր աշխարհ» հանդեսի՝ 1921 թ․, «Զարթոնք»-ի՝ 

1966 թ., «Հայաստանի կոչնակ» - ի՝  1921 թ․ համարները։ Նրանցում ներկայացված է 

հայերի բնաջնջման համար կիրառվող դաժան և անմարդկային միջոցներն ու ձևերը։ 
Վերոնշյալ պարբերականների դիտարկումներով՝ Կարսում կոտորվել է 8-ից 12 հազար 
հայություն։ Ըստ հայկական մամուլի տվյալների՝ քեմալական թուրքերի վայրագություն-
ներն առավել մեծ չափերի հասան նրանց կողմից զինագրաված  Ալեքսանդրապոլ քա-
ղաքում և գավառում: 1920թ. նոյեմբեր-1921թ. ապրիլ ամիսներին այդտեղ կոտորվեցին, 
գերության քշվեցին, սովամահ եղան ավելի քան 120 հազար հայեր: Քեմալականների 

հայաջինջ քաղաքականությունը շարունակվեց 1921թ․ նաև Ախալքալաքի գավառում, 

իսկ 1922թ․՝ Թուրքիայի արևմտյան շրջաններում։ Առավել սահմռկեցուցիչ ընթացք 

ստացավ Իզմիրում (Զմյուռնիա) 1922թ․ աշնանը տեղի ունեցած ցեղասպանությունը։ 

Ըստ վերոնշյալ պարբերական մամուլի նյութերի՝ մի քանի օր շարունակվող վայրագութ-
յունների հետևանքով Զմյուռնիայում ցեղասպանվեցին մոտ 30 հազար հայեր, տասնյակ 
հազարավոր հույներ, իսկ ծաղկուն քաղաքը հրի մատնվեց։  

Այսպիսով՝ 1920-1922 թթ․ քեմալականները շարունակեցին հայերի բռնագաղթի և 

ցեղասպանության քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, Կիլիկիա-
յում, Իզմիրում, Արևմտյան Հայաստանում և Թուրքիայի մի շարք նահանգներում, որին 
զոհ գնացին շուրջ 500 հազար հայեր։ Իրականացրած ցեղասպանությամբ քեմալական-
ներին ոչ միայն հաջողվեց Թուրքիայի կազմում պահել Արևմտյան Հայաստանն ու Կիլի-
կան, այլև՝ հայ ժողովրդից բռնազավթել  նրա արևելյան տարածքների զգալի մասը։  
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РЕЗЮМЕ 
Реакция на турецко-армянскую войну 1920 года и осуществление кемалистского 

плана геноцида армян в армянской прессе 
Минасян Эдик 

Декан исторического факультета ЕГУ 
доктор исторических наук, профессор 

Ереван, Республика Армения 
 

Общеизвестно, что с последней четверти XIX века Османская империя провозгласила 
Геноцид армян государственной доктриной, турецким вариантом решения Армянского 
вопроса. Политика Геноцида армян начала претворяться в жизнь в 1890-х годах и 
продолжалась в несколько этапов до 1922 года. 

В 1920-1922 годах план Геноцида армян последовательно осуществлял Мустафа Кемаль, 
бывший член Партии Младотурок. Турецко-националистическое движение во главе с 
генералом Мустафой Кемалем возникло в Турции в 1919 г., что было связано с двумя 
обстоятельствами, особенно после оккупации Измира греками в мае 1919 г., и с 
необходимостью претворения в жизнь программы «Великого Турана» посредством геноцида 
армян на востоке. 

Как и младотурки, кемалисты также сделали Киликию первой целью своего плана 
геноцида, где проживало около 200 000 армян. Пользуясь двуличной политикой французского 
правительства, кемалисты тем временем в 1920 г. вырезали и депортировали десятки тысяч 
армян из Мараша, Зейтуна, Ачна, Айнтапа и других районов Киликии, тем самым разбив 
«намерения» союзников для создания в Киликии «армянского очага». 
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Зверства и геноцид кемалистов в Киликии получили широкий резонанс в армянской 
прессе того времени: в различных номерах газет «Мшака», «Яраджа», «Жоговурда», 
«Айастани Кочнака», еженедельника «Эчмиадзин», журналов «Айреник» и «Новый мир». 

Вершиной преступлений, совершенных кемалистами против армян, сталa их военная 
кампания против Республики Армения в сентябре 1920 г. В турецко-армянской войне М. 
Кемаля целью было «уничтожить армянскую армию и армянское государство», заставить 
армян отказаться от Севрского договора. 

Только в провинции Карс турецкие войска вырезали десятки тысяч армян и не пощадили 
даже 6 тысяч осиротевших армянских детей, находившихся на попечении американского 
благотворительного комитета на Ближнем Востоке. Кемальско-большевистская агрессия 
вызвала политический кризис в Республике Армения, в результате которого власть мирным 
путем перешла к большевикам. 

Как во время турецко-армянской войны, так и в 1920-1922 гг. многие армянские газеты, 
журналы и периодические издания, издававшиеся в те годы и в последующие годы, содержат 
подробности реализации кемалевской программы геноцида. Среди них можно выделить 
номера газет «Мшак», «Жоговрди Дзайн», «Аравот», «Верджин Лур», «Азг», «Коммунист», 
журналы «Новый мир», «Айреник» и «Айастани Кочнак». В них представлены жестокие и 
бесчеловечные методы истребления армян. 

Осуществив геноцид, кемалистам удалось не только удержать Западную Армению и 
Киликию в составе Турции, но и отобрать у армянского народа значительную часть его 
восточных территорий. 

Ключевые слова: Османская империя, геноцид армян, Первая мировая война, Мустафа 
Кемаль, Восточная Армения, Персидская Армения, пантюркизм 

 
SUMMARY 

Reactions to the Turkish-Armenian War of 1920 and the Implementation of the Kemalist 
Plan of the Armenian Genocide in the Armenian Press 

Minasyan Edik 
Dean of YSU History Faculty 
Doctor of History, Professor 

Yerevan, Armenia 
 

It is a well-known fact that from the last quarter of the 19th century, the Ottoman Empire 
declared the Genocide of the Armenians as a state doctrine, as the Turkish variant of solving the 
Armenian Question. The Armenian Genocide policy began to be put into practice in the 1890s and 
continued in several stages until 1922. 

In 1920-1922 the Armenian Genocide plan was continuously implemented by Mustafa Kemal, 
a former member of the Young Turks Party. The Turkish-nationalist movement, headed by General 
Mustafa Kemal, arose in Turkey in 1919, which was due to two circumstances, especially after the 
occupation of Izmir by the Greeks in May of 1919, and with the need to carry out the “The Great 
Turan” program through the genocide of Armenians in the east. 

Like the Young Turks, the Kemalists also made Cilicia the first target of their genocide plan, 
where there was an Armenian population of around 200,000 Armenians. Taking advantage of the 
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two-faced policy of the French government, in 1920 in the meantime, the Kemalists massacred and 
deported tens of thousands of Armenians from Marash, Zeytun, Hachn, Ayntap and other places in 
Cilicia, thereby defeating the allies’ “intentions” to create an “Armenian hearth” in Cilicia. 

The atrocities and the genocide committed by the Kemalists in Cilicia, received a wide response 
in the Armenian press of the time: in the various issues of newspapers “Mshak”, “Yaraj”, 
“Zhoghovurd”, “Hayastani Kochnak”, weekly newspaper “Etchmiadzin”, journals “Hayrenik” and 
“New World”. 

The peak of the crimes, committed by Kemalists against Armenians was their campaign against 
the Republic of Armenia in September of 1920. In the Turkish-Armenian war M. Kemal’s goal was 
to “destroy the Armenian army and the Armenian state”, to force Armenians to abandon the Treaty 
of Sevres. 

Only in the Kars Province, the Turkish troops massacred tens of thousands of Armenians and 
did not spare even 6 thousand orphaned Armenian children in the care of the American welfare 
committee in the Middle East. The Kemal-Bolshevik aggression caused a political crisis in the 
Republic of Armenia, as a result of which the power was peacefully handed over to the Bolsheviks. 

Both during the Turkish-Armenian war and in 1920-1922 many Armenian newspapers, 
journals, and periodicals, published in those years and after that, contain details of the 
implementation of the Kemal’s Genocide program. Among them, it is possible to single out issues of 
“Mshak”, “Zhoghovrdi Dzayn”, “Aravot”, “Verjin Lur”, “Azg”, “Communist” newspapers, journals 
“New World”, “Hayrenik” and “Hayastani Kochnak”. They present the cruel and inhumane methods 
used for the extermination of Armenians. 

Keywords: Ottoman Empire, Armenian Genocide, World War I, Mustafa Kemal, Eastern 
Armenia, Persian Armenia, Pan-Turkism 
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Մովսիսյան Ֆելիքս 

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
ՎՊՀ պատմության ամբիոնի վարիչ 

Վանաձոր, Հայաստանի Հանրապետություն 
felmov@mail.ru* 

 
Իտալական Ռիսորջիմենտոյի կարկառուն դեմքերից  մեկը  իրավամբ՝ քաղաքա-

կան գործիչ, հրապարակախոս, գրող, փլիսոփա և մեծ հայրենասեր Ջուզեպպե Մացցի-
նին է: Նա ջերմորեն սիրում էր իր հայրենիքը, որի անկախության ու ազատության հա-
մար պայքարին նվիրեց իր գիտակցական ողջ կյանքը: Ջ. Մացցինին, երիտասարդ տա-
րիքից անդամագրվելով իտալական ազգային-ազատագրական շարժմանը իր հետ բե-
րեց ոչ միայն նոր գաղափարներ, հոգևոր հզոր որակներ ու բազմազանություն: Նա անձ-
նական օրինակով ցույց տվեց իր անսահման նվիրվածությունը հայրենիքին, որի միա-
վորման համար պայքարում պատրաստ էր ամենամեծ զոհաբերության: Այդ հատկա-
նիշները  հանրապետական Ջ. Մացցինիին իր հայրենակիցների աչքերում դարձրին 
ազգային զգացմունքների ազնվագույն մարմնավորում: Քաղաքական գործունեությու-
նում հայրենիքն ազատագրելու Ջ. Մացցինիի ծրագրերը, թեպետ քանիցս փոխվեցին և 
անհաջողություն կրեցին, բայց նա շարունակեց անմնացորդ նվիրումով պայքարել իր 
նպատակի համար:  

Ջ. Մացցինի քաղաքական գործչի այս որակները ժամանակին նկատել և բացա-
հայտել է արևելահայ լիբերալ հոսանքի առաջատար «Մշակ» թերթը: Պարբերականի 
հիմնադիր խմբագիր, հայ ազատականության ժամանակի պատգամախոս ու առաջա-
մարտիկ Գրիգոր Արծրունին Ջ. Մացցինիին համարում է երևելի հանրապետական, ժո-
ղովրդական հանճար, մեծ հայրենասեր, եռանդուն քաղաքական գործիչ, իր համոզ-
մունքներին նվիրված մարդ: Նրա կարծիքով՝ Ջ. Մացցինիի հիմնած «Երիտասարդ 
Իտալիա» գաղտնի կազմակերպությունը կազմեց հայրենիքի ազատագրման ծրագիր և 
բազմաթիվ զոհաբերությունների, դժվարությունների ու անհաջողությունների գնով 
մինչև վերջ պայքարեց Իտալիայի միավորման համար: 

«Մշակի» բնութագրմամբ՝ Ջ. Մացցինին թեպետ իր ստեղծագործություններով ու 
անմնացորդ նվիրումով անմիջականորեն չհասավ Իտալիայի միավորմանը, բայց նրա 
գործն ու պայքարն  անհետևանք չմնացին: Թերթի համոզմամբ` անկարելի է հերքել այն 
մեծ ազդեցությունը, որ Ջ. Մացցինին ունեցավ՝  հարուցելով իր հայրենիքի մեջ ազգա-
սիրական զգացմունքը և դրդեց երիտասարդությանը դեպի զոհաբերություններ: 

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել 29.08.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 
պատմության ամբիոնը: 5.09.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 13.09.2022: 
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Բանալի բառեր` Իտալիա, Ռիսորջիմենտո, Ջ. Մացցինի, կարբոնար, «Երիտա-
սարդ Իտալիա», ազատագրություն, պայքար, հայրենիք, միավորում: 
 

Ներածություն 
1815-1820թթ. Ավստրական կայսրության տիրապետության տակ գտնվող իտա-

լական պետություններում ազգային-ազատագրական շարժում ծավալվեց, որը գլխա-
վորեցին գաղտնի ընկերություններն ու դավադրական կազմակերպությունները: Մաս-
նավորապես՝ կարբոնարների գաղտնի ընկերությունների1 նախաձեռնությամբ և 
գլխավորությամբ 1820-1821թ. ազատագրական պայքար ծավալվեց Նեապոլում և 
Պիեմոնտում, իսկ 1831թ.` Կենտրոնական Իտալիայում, որոնք ավարտվեցին պար-
տությամբ: Կարբոնարների ընկերության անդամների մեծ մասի մեկուսացումը բարձ-
րագույն նպատակի խիստ գաղտնիությունից առաջ բերեց խոր անջրպետ ընկերութ-
յան վերջնական նպատակի ու ամենօրյա գործունեության միջև, որը հակված էր քա-
ղաքական հարմարվողականության: Այս իմաստով կարբոնարների ընկերությունները 
խոչնդոտ դարձան դեմոկրատական զարգացման համար2:  

Կարբոնարների պարտությունը և իտալական վտարանդիության քաղաքական 
տրամադրությունների փոփոխությունը պարարտ հող ստեղծեցին իտալական ազգա-
յին-ազատագրական շարժման մեջ էական շրջադարձ կատարելու համար, որն անխ-
զելիորեն կապված է իտալացի մեծ հայրենասեր, հեղափոխական, հրապարակախոս, 
գրող և փիլիսոփա Ջուզեպպե Մացցինիի անվան հետ: Նրա հիմնած «Երիտասարդ 
Իտալիա» ընդհատակյա հեղափոխական կազմակերպությունը նպատակ էր հե-
տապնդում դառնալ միասնական, համաիտալական, հեղափոխական կազմակեր-
պություն, համախմբել բոլոր գաղտնի ընկերությունները և միասնական ուժերով պայ-
քարել Իտալիայի ազատության ու անկախության համար: Այդ պայքարին Ջ. Մացցի-
նին նվիրեց ավելի քան 40 տարի, անցավ բազմաթիվ փորձությունների, հալածանք-
ների, բանտարկության ու վտարանդիության, միմյանց հաջորդող անհաջողություննե-
րի ճանապարհով, բայց երբեք չհուսահատվեց ու մաքառեց մինչև իր կյանքի վերջին 
օրերը:  

                                                            
1 Կարբոնարներ՝ (իտալերեն carbonaro` ածխահատ բառից) խիստ գաղտնի ընկերության 
անդամներ 1807-1832թթ. իտալական պետություններում: Պատմագրությունում առավել շատ 
տարածված վարկածի համաձայն՝ ընկերության անվանումը կապված է այն բանի հետ, որ 
Կարբոնարների ընկերությունում, ի թիվս այլ ծեսերի, կատարվում էր փայտե ածխի այրման 
արարողություն: Դա խորհրդանշում էր կարբոնարական վենտային (իտալերեն և 
իսպաներեն՝venta, ֆրանսերեն՝ venete՝ օղակ, բջիջ) անդամագրվողի հոգևոր մաքրվելը: Այդ 
պատճառով կարբոնարների ընկերության դրոշի գույները հիշեցնում էին կրակի՝ սև, կապույտ և 
կարմիր գույները: Կարբոնարների ընկերություններն իտալական պետությունում ակտիվացան 
հատկապես՝ 1818թ. հետո, երբ իտալացի հեղափոխական Ֆիլիպո Բուոնարոտտին միավորեց 
«Ադելֆների» և «Ֆիլադելֆների» ընկերությունները «Բարձրապատիվ վարպետների 
ընկերությունում» և Իտալիայով մեկ ստեղծեց վենտաների մեծ ցանց՝ 200-220 հազար 
անդամներով: Կարբոնարների ընկերության կառուցվածքը հիմնականում կրկնօրինակում էր 
մասոնական օթյակների աստիճանակարգերի բավական բարդ արարողակարգերով ու 
խորհրդանիշներով: Այս մասին մանրամասն տե′ս Ковальская М. Движение карбонариев в 
Италии. Москва, 1977; История Италии. Под ред. Мизиано К. Ф. Москва, 1970, т. 2, с. 86-122: 
2 Берти Д. Россия и итальянские государства в период Рисорджименто. Пер. с ит, Москва, 1959, 
с. 416. 
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Ջ. Մացցինիի կյանքն ու գործունեությունը, նրա քաղաքական պայքարի ոդիսա-
կանը պատշաճ ուսումնասիրված չէ հայ հասարակական մտքի և պարբերական մա-
մուլի պատմությունում: Չնայած ժամանակի հայ պարբերական մամուլը լուսաբանել է 
Ջ. Մացցինիի քաղաքական պայքարը և որոշակի դիրքորոշում դրսևորել նրա անձի ու 
գործունեության նկատմամբ, այնուհանդերձ, դա չի արժանացել հայ պատմագրության 
ուշադրությանը: Այս իմաստով բավական ուշագրավ է Ջ. Մացցինիին նվիրված արևե-
լահայ լիբերալ հոսանքի առաջատար «Մշակ» թերթի հրապարակումը: Թերթի հրա-
պարակիչ խմբագիր Գրիգոր Արծրունին մեծ իտալացու մահվան կապակցությամբ 
տպագրած հոդվածում բավական սթափ, անաչառ ու անկողմնակալ գնահատական է 
տալիս իտալական Ռիսորջիմենտոյի կարկառուն գործչին: Թերթը նշում է, որ Իտա-
լիայում գործում է հանրապետական ազդեցիկ կուսակցություն, որի շարքերում «ամե-
նից շուտ հասունացավ Իտալիայի միության գաղափարը և այդ կուսակցությունից 
դուրս եկան ամենաեռանդուն գործիչներ հայրենիքի անկախության համար»1: «Մշա-
կի» կարծիքով՝ այդ կուսակցության երևելի գործիչների թվում առանձնանում է «երկու 
փառավոր անուն՝ Մացցինի և Գարիբալդի, որոնք իտալացիների սրտերում անջնջելի 
կերպով դրոշմվեցին»:  

    
Ջուզեպպե Մացցինիի ազատագրական պայքարը 
«Մշակը» Ջուզեպպե Մացցինին անդրադառնում է նրա մահվան լուրն ստանա-

լուն պես։ Թերթը գրում է, որ 1872թ. մարտին, Պիզա քաղաքում, իր մահկանացուն է 
կնքել «երևելի հասարակապետական իտալացի Մացցինին2» ։ Թերթն իրավացիորեն 
Ջ.Մացցինիին անվանում է երևելի հանրապետական, որն, իրավամբ, XIX դարի Իտա-
լիայի պատմության ամենապայծառ, ինտելեկտուալ, բարդ, շատ հարցերում հակա-
սական գործիչներից մեկն էր: Նրա քաղաքական հայացքները, հեղափոխական բուռն 
գործունեությունը, հայրենիքի անկախության համար պայքարում ձեռք բերած հաջո-
ղություններն ու ցավալի ձախողումները խոր հետք թողեցին իտալական հայրենասեր-
ների մի քանի սերունդների վրա: Այս իրողությունից ելնելով` «Մշակի» խմբագիր Գրի-

գոր Արծրունին կարևորում է թերթի ընթերցողներին Ջ.Մացցինիի կենսագրությանը 

ծանոթացնելը, որպեսզի նրանք տեղեկացված լինեն անվանի հեղափոխական գործ-
չի, գրողի և փիլիսոփայի անցած ճանապարհին ու քաղաքական գործունեությանը։  

Թերթի տեղեկություններով` նա ծնվել է 1805թ․ հունիսի 22-ին, Ջենովա քաղա-

քում, բժշկի ընտանիքում, ով «քաղաքական համոզմունքներով պատկանում էր ժո-
ղովրդապետական կուսակցությանը»։ Թերթն իրավացի է. Ջուզեպպեի հայրը՝ բժիշկ 
Ջակոմո Մացցինին, Լիգուրիայի հանրապետության քաղաքական գործիչներից էր և 
երիտասարդ տարիներին մասնակցում էր հայրենիքի անկախության ու ազատության 
համար շարժմանը: Հետագայում, հեռանալով շարժումից, նա Ջենովայի համալսարա-
նի անատոմիայի պրոֆեսոր էր: Նրա տանը հաճախ հավաքվում էին երիտասարդա-
կան տարիների պայքարի ընկերները, որոնց պատմություններն ընդմիշտ մնացին 
դյուրազգաց, հուզավառության նկատմամբ հակում ունեցող, պարփակված, մելանխո-
լիկ բնավորություն ունեցող պատանի Ջուզեպպեի հիշողություններում: Իր հուշերում 

                                                            
1 «Մշակ», 1882, 24 հունիսի № 112, էջ 2: 
2 «Մշակ», 1872, 16 մարտի, № 11, էջ 3: 
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Ջ. Մացցինին գրում է, որ իր վրա խոր տպավորություն թողեցին հատկապես՝ 1821թ. 
Պիեմոնտի ապստամբության մասնակիցները, որոնք Ջենովայի նավահանգստում օգ-
նություն էին խնդրում Իսպանիա մեկնելու համար, որտեղ հեղափոխական պայքար էր 
գնում: «Այդ պահին առաջին միտքը, որ կարելի է և պետք է պայքարել հայրենիքի հա-
մար,- գրում է Ջ. Մացցինին,- թույլ առկայծեց իմ գիտակցությունում, որպեսզի երբեք 
ինձ չլքի: Այդ վտարանդիների կերպարը հետապնդում էր ինձ, որտեղ լինեի, տեսնում 
էի երազում: Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող էի տալ, որպեսզի գնամ նրանց հետևից1»: Հայ-
րենիքի ազատագրության գործին անդամագրվելու մտադրությամբ երիտասարդ 
Ջ.Մացցինին իրեն նվիրեց իրավաբանությանը և կրթություն ստացավ Ջենովայի հա-
մալսարանում։  

Պատմելով այս մասին՝ «Մշակը» գրում է, որ այդ տարիներին Իտալիան մաս-
նատված էր մի քանի մասի: Լոմբարդիան ու Վենետիկը պատկանում էին Ավստրիա-
յին, որի ազդեցության տակ էին Տոսկանայի և Պարմայի դքսությունները: Հռոմում իշ-
խում էր մոլի կաթոլիկ կղերականությունը, որը ձգտում էր Քահանայապետին պատ-
կանող երկիրը «շրջապատել մի անհաղթահարելի չինական պատով, ամեն մտավոր 
շարժման դեմ»: Պիեմոնտի թագավորությունը գտնվում էր Կառլ Ֆելիքս թագավորի 
կառավարության տակ, որին ժողովուրդն անվանում էր «Կառլ գազան»: Թերթի բնու-
թագրմամբ՝ թագավորը նվիրված էր «հեշտասիրությանն ու անգործությանը»։ Զվար-
ճությունների, կանանց ու թատրոնի հետևից ընկած թագավորը հաճախ կրկնում էր իր 
սիրած խոսքը. «Ես նրա համար չեմ թագավոր, որ չարչարվեմ ժողովրդիս համար»: 
«Մշակի» դիտարկմամբ՝ երիտասարդությունը թուլացած էր, բարոյական ուժ չուներ, 
ամեն տեղ տիրում էին բռնություններ, իտալական դասական ստեղծագործություն-
ներն արգելված էին, նոր գրականությունը սաստիկ գրաքննության էր ենթարկվում: 
Երկրի արդյունաբերությունը տուժում էր բարձր մաքսատուրքերից, առևտուրը լուրջ 
արգելքներ ուներ: Բավական հավաստի ներկայացնելով 1820-ական թթ. իտալական 
պետությունների ներքին վիճակը՝2 «Մշակը» գրում է, որ Ջ. Մացցինին համալսարան 
մտավ, երբ իր հայրենիքը գտնվում էր այսպիսի ծանր դրության մեջ: Ուսումնառության 
տարիներին նա «հրապուրվեց իր հայրենիքի միության և օտար լծից ազատագրվելու 
ցնորքով»։ Այն ժամանակ այդ գաղափարը դեռևս ցնորք էր3» ։ 

 «Մշակը» 1820-ական թվականների վերջին Իտալիան ազատագրելու Ջ․ Մաց-

ցինիի մտադրությունը «ցնորք» է անվանում այն պատճառով, որ 1820-1821թթ,․ Նեա-

պոլում և Պիեմոնտում ազգային պայքարի պարտությունից հետո, իտալական պե-
տություններում արյունահեղ հաշվեհարդարի և բռնությունների ալիք էր տարածվել։ 
Բացի այդ, չկար որևէ քաղաքական կազմակերպություն, որն Իտալիան ազատագրե-
լու ծրագիր ունենար4։ 

«Մշակի» տեղեկություններով՝ Ջ․ Մացցինին դարձավ մի ուսանողական ընկե-

րության անդամ, սկսեց աշխատակցել տեղական մամուլին, գրեց մի քանի քննադա-

                                                            
1 Кирова К.Э. Жизнь Джузеппе Мадзини. Москва, 1981, с. 7. 
2 Տե´ս История Италии, т. 2, с. 79-84; История XIX века, т. 3, с. 492-495. 
3 «Մշակ», 1872, 23 մարտի, № 12, էջ 3։ 
4 Տե´ս История Италии, т. 2, с. 116-119; История XIX века. Под ред. Лависса и Рамбо. Пер. с. 
фр., Москва,1938, т. 3, с. 500, 504-505. 
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տական հոդվածներ, որոնք տպագրվեցին հիմնականում «Indicatore Genovese» 
լրագրում։ Երբ այդ լրագիրը փակվեց՝ նա թղթակցեց «Subalpino» և «Antologia» թեր-
թերին։ Ըստ «Մշակի»՝ Ջ.Մացցինիի թղթակցությունների թվում շատերի ուշադրությու-
նը գրավեց հատկապես՝ «Դանթեի հայրենասիրությունը» («Dell'amor patrio di Dante») 
էսսեն1։ 

1827թ. ավարտելով Ջենովայի համալսարանը, Ջ. Մացցինին որոշ ժամանակ 
զբաղվեց գրական գործունեությամբ և, որպես գրական քննադատ, աշխատակցեց 
Ջենովայի, Լիվոռնոյի ու Ֆլորենցիայի ամսագրերին: Իր հոդվածներում երիտասարդ 
Ջ. Մացցինին հանդես էր գալիս նոր դեմոկրատական գրականության օգտին: Նա 
պնդում էր, որ այդպիսի գրականություն ունենալու համար անհրաժեշտ է բոլոր իտա-
լացիների միավորումը միասնական ազգի մեջ2: Երիտասարդ լրագրող Ջ. Մացցինիի 
գրական առաջին ստեղծագործությունները քաղաքական բնույթ ունեին, որը պատ-
ճառ դարձավ «I’Indicatore Genovese» և «I’Indicatore Livornese» ամսագրերի փակման 
համար: 

Չբավարարվելով գրական-հրապարակախոսական գործունեությամբ՝ Ջ. Մացցի-
նին 1827թ. սկզբին, մինչ համալսարանն ավարտելը, անդամագրվեց Ջենովայի կար-
բոնարների գաղտնի ընկերություններից մեկին: Կարբոնարների ընկերությանն անդա-
մագրվելը բազմաթիվ ընդհանրություններ ուներ մասոնության արարողակարգերի 
հետ3: Ջ. Մացցինին դժգոհ էր, որ հանդիսավոր պայմաններում, վենտայում ձեռնադր-
վելու ժամանակ, իրեն չբացահայտեցին, թե ինչի՞ համար պետք է պայքարեն՝ հանուն 
հանրապետության, թե՞ միապետության, հանուն միասնական Իտալիայի, թե՞ իտալա-
կան պետությունների դաշնության: Չնայած այդ հարցերի պատասխանը նա չուներ, 
բայց, ի դեմս կարբոնարների, տեսնում էր հայրենիքի անկախության համար պայքարի 
ընդունակ մարդկանց4:  

«Մշակի» պատմելով՝ 1830թ․ կարբոնարների գաղտնի ընկերությունը Ջ․ Մացցի-

նիին գործուղեց Տոսկանայի դքսություն՝ նոր անդամներ հավաքագրելու համար։ Վե-
րադառնալով Ջենովա՝ նա իր ընկերներից մեկի մատնությամբ ձերբակալվեց, դատա-
պարտվեց և բանտարկվեց Սավոնա բերդում5։ «Մշակը» ճիշտ է ներկայացնում 
1830թ. նոյեմբերին մատնությամբ Ջ. Մացցինի ձերբակալվելն ու բանտարկվելը: Սա-
վոնայի բանտից նա դիմեց իր գործընկերներից Պասսանոյին՝ խնդրելով իրեն տրա-
մադրել այն կարբոնարների անունները, որոնց հետ ինքը կարող է նամակագրություն 
հաստատել: Դրա համար հարկ եղավ խախտել մասոնության գործող արարողակար-
գերը, Ջ. Մացցինիին ձեռնադրել մասոն, շնորհել բարձր աստիճան, որպեսզի նա կա-
րողանա իրեն ներկայացրած կարբոնարների հետ նամակագրություն վարել:  

«Մշակի» պատմելով՝ բանտարկության մեջ հասկանալով կարբոնարների ընկե-
րության թուլությունը՝ Ջ․ Մացցինին կազմեց մի նոր գաղտնի ընկերության նախագիծ։ 

Բանտարկությունից ազատվելով նա աքսորվեց հայրենիքից, գնաց Ֆրանսիա, որտեղ 

                                                            
1 «Մշակ», 1872, 23 մարտի, № 12, էջ 3։ 
2 Տե՛ս Канделоро Дж. История современной Италии. Пер. с ит., Москва, 1958, т. 2, с. 239. 
3 Տե՛ս Ambesi А. C. Storia della Massoneria. Milano, 1971, p. 257 
4 Տե´ս Кирова К. Указ. соч., с. 9. 
5 «Մշակ», 1872, 23 մարտի, № 12, էջ 3: 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

96 
 

Լիոն քաղաքում հրատարակեց իր «Ռիմինիի գիշերը» առաջին քաղաքական աշխա-
տանքը։ Այն վերաբերում էր 1831թ․ Ռոմանիա գավառում տեղի ունեցած ապստամ-

բությանը։  
«Մշակն» իրավացի է. Սավոնայում բանտարկված Ջ. Մացցինիին 1831թ. հուն-

վարի 9-ին իշխանություններն առաջարկեցին ընտրություն կատարել՝ աքսորվել Պիե-
մոնտի հեռավոր բնակավայրերից մեկը կամ լքել հայրենիքը: Ջ. Մացցինին աքսորում 
քաղաքական անգործության մատնվելուց խուսափելու համար նախընտրեց վտա-
րանդվել և գնաց Ֆրանսիա: Լիոնում, Փարիզում և Կորսիկայում նա հանդիպեց իտա-
լացի վտարանդիների, ֆրանսիական գաղտնի հանրապետական ընկերությունների 
անդամների հետ: 1831թ. գարնանը Ջ. Մացցինին տեղափոխվեց Մարսել, որտեղ ա-
պաստան էին գտել ավելի քան 250 վտարանդի իտալացիներ:  

«Մշակի» պատմելով՝ 1831թ․ Ջ․ Մացցինին Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում հիմ-

նում է «Երիտասարդ Իտալիա» գաղտնի ընկերություն, որի «նպատակն էր ազա-
տագրել իր հայրենիքը1»։ 

«Մշակը» ճիշտ է ներկայացնում Ջ․ Մացցինիի հիմնած «Երիտասարդ Իտալիա» 

գաղտնի կազմակերպության նպատակը։ Ջ․ Մացցինիի մտահաղացմամբ՝ «Երիտա-

սարդ Իտալիան» պետք է դառնար միասնական համաիտալական հեղափոխական 
կազմակերպություն և ժողովրդական ապստամբության ճանապարհով նպաստեր 
Իտալիայի միավորմանը։ Նա վճռականորեն մերժում էր ինչպես բարեփոխումների 
կոչերը, այնպես էլ զինվորական դավադրության ճանապարհով հեղափոխություննե-
րը։ Ջ. Մացցինիի կարծիքով պետք է այնպիսի հեղափոխություն տեղի ունենար, որն 
արմատապես կտարբերվեր մինչ այդ Ապենինյան թերակղզում տեղի ունեցած բոլոր 
հեղափոխություններից: Դրանք եղել են մասնակի ու դատապարտվել անհաջողութ-
յան, քանի որ համազգային բնույթ չեն կրել: Նրա համոզմամբ՝ միայն համաիտալա-
կան հեղափոխության ճանապարհով կարելի է հասնել Իտալիայի ազգային անկա-
խության, միասնության և հանրապետական կարգի հաստատմանը: Ջ. Մացցինիի 
մտահաղացմամբ՝ այդ նպատակով «Երիտասարդ Իտալիան» պետք է համախմբի ու 
իր անմիջական ենթակայության ներքո միավորի Իտալիայում գործող բոլոր գաղտնի 
ընկերությունները: Դրանց միավորումը հնարավորություն կտար հասնել «միասնա-
կան, ազատ, անկախ հանրապետական ազգի ձևավորմանը» և հայրենիքի իրական 
ազատությանը:  

1831-1832թթ. Ջ. Մացցինին «Երիտասարդ Իտալիայի» համար կազմեց նոր ծրա-
գիր, որը նախատեսում էր միավորել իտալական ազգային-ազատագրական շարժ-
ման մասնակիցների մեծամասնության գործողությունները: Ծրագրի հիմնական դրույ-
թը հանդիսանում էր միասնական Իտալիայի ստեղծումը, որը կլուծեր ազգային շարժ-
ման մնացած բոլոր խնդիրները: Ջ. Մացցինին մշտապես ընդգծում էր այն միտքը, որ 
առանց երկրի միավորման հնարավոր չէ հասնել ո՜չ անկախության, և ո՜չ էլ ազատութ-
յան, իսկ առանց միասնական Իտալիայի չի կարող գոյություն ունենալ ինքնուրույն և 
ազատ ազգ:  

                                                            
1 Տե´ս Кирова К. Указ. соч., с. 10-11; История Италии, т. 2, с. 124-125; История XIX века, т. 3, с. 511. 
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Ջ. Մացցինին գտնում էր, որ միավորված Իտալիան պետք է լինի միասնական, 
համազգային պետություն և մերժում էր միության ցանկացած այլ տարբերակ, լինի դա 
դաշնային պետություն, թե միապետություն: Միասնության և ազգային անկախության 
կարգախոսից բացի, «Երիտասարդ Իտալիայի» ծրագիրը նախատեսում էր հանրա-
պետության հաստատում: Ջ. Մացցինին այն կարծիքին էր, որ իտալական ազատագ-
րական շարժումը չի կարող հույսը դնել օտարերկրյա պետությունների, մասնավորա-
պես՝ Ֆրանսիայի օգնության վրա: Ըստ նրա՝ Իտալիան պետք է ազատագրվի սեփա-
կան ուժերով, ընդսմին միայն ժողովրդի օգնության շնորհիվ:  

«Երիտասարդ Իտալիայի» հիմնադրումից հետո Ջ. Մացցինին ձեռնամուխ եղավ 
քարոզչական լայն գործունեության ծավալմանը: Այդ նպատակով 1832թ. մարտին նա 
սկսեց Մարսելում հրատարակել և գաղտնի ճանապարհով իտալական պետություն-
ներ առաքել «Երիտասարդ Իտալիա» թերթը: 

1833թ. գարնանը Պիեմոնտի իշխանությունները բացահայտեցին «Երիտասարդ 
Իտալիայի» դավադրությունը և ձերբակալեցին մոտ 70 մացցինիականների: 1834թ. Ջ. 
Մացցինին անհաջող փորձ արեց ապստամբություն բարձրացնել Սավոյայում: Նույն 
ճակատագրին արժանացավ նաև «Երիտասարդ Իտալիային» անդամագրված Ջու-
զեպպե Գարիբալդու ապստամբության փորձը Ջենովայում: Մացցինիական կազմա-
կերպությունները բռնությունների ենթարկվեցին Լոմբարդո-Վենետիկյան մարզում՝ 
Տոսկանայում, իսկ 1836թ.՝ Հռոմում: Ջ. Մացցինին, հալածվելով ֆրանսիական և շվեյ-
ցարական իշխանությունների կողմից, 1837թ. հունվարին գնաց Անգլիա: 1840թ. նա 
հայտարարեց «Երիտասարդ Իտալիայի» վերականգնման մասին և վերսկսեց քարոզ-
չական ու կազմակերպչական գործունեությունը: Լոնդոնում նա հիմնեց «Իտալական 
բանվորների միություն» և անվճար դպրոց՝ իտալացի բանվորների երեխաների հա-
մար, որտեղ սովորում էր 200-ից ավելի աշակերտ, իսկ ինքը դասավանդում էր1:  

Անդրադառնալով վտարանդիությունում Ջ. Մացցինիի գործունեությանը՝ «Մշա-
կը» փաստում էր, որ նա մի երկրից անցնում էր մյուսը և այնտեղից առաջնորդում էր 
«Իտալիայի մասնավոր ապստամբական շարժումները», հրապարակում էր քաղաքա-
կան բնույթի հոդվածներ, իսկ 1843թ. հիմնեց երկու պարբերական՝ «I’Apostolato 
popolare» «I’educatore» թերթերը: Բնութագրելով 1840-ական թվականների Ջ․ Մաց-

ցինիի քաղաքական գործունեությունը՝ «Մշակը» գրում է․ «Մի բան ուշադրության ար-

ժանի է, որ այդ մարդը միացնում է իր մեջ երկու ծայրահեղ ուղղություն, մի կողմից՝ հե-
ղափոխական, որն իր նպատակին հասնելու համար ամբողջ հույսը դնում էր նոր 
սերնդի վրա, մյուս կողմից՝ վերացյալ կրոնական գաղափարներից տիրապետած 
տարրին էր դիմում իր հայրենիքին օգնության հասցնելու համար, նրա քաղաքական և 
բարոյական բարենորոգումների մեջ»2։ 

«Մշակը» 1840-ական թթ. Ջ․ Մացցինիի հեղափոխական գործունեության մեջ 

ծայրահեղ հակասական դրսևորում է համարում հետևյալ իրողությունը։ 1843թ․ ամռա-

նը «Երիտասարդ Իտալիայի» նախկին անդամ, «Իտալական լեգիոն» գաղտնի կազ-
մակերպության ղեկավար Նիկոլա Ֆաբրիցին Մալթա կղզուց Ջ. Մացցինին տեղեկաց-

                                                            
1 Տե՛ս История Италии, т. 2, с.126-134; История XIX века, т. 3, с. 512-513; Кирова К. Указ. соч., с. 27-
56. 
2 «Մշակ», 1872, 23 մարտի, № 12, էջ 3։ 
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րեց, որ օգոստոսի 1-ին նախատեսում է Ռոմանիայում (Պապական պետություն) ապս-
տամբություն բարձրացնել և առաջարկեց «Երիտասարդ Իտալիայի» անդամներով 
միանալ իրեն: Ջ. Մացցինին ապստամբության նախապատրաստության ժամկետը 
համարում էր չափազանց կարճ, ժամանակավրեպ, որը դատապարտված է անհաջո-
ղության: Նա Ն. Ֆաբրիցիին խնդրեց հետաձգել ապստամբությունը, բայց մերժում 
ստացավ ու չմիացավ ապստամբներին: Ընդամենը 80 զինված մարդկանցից կազմ-
ված մի ջոկատ Անտոնիո Մուրատորիի գլխավորությամբ ապստամբեց միայն Բոլո-
նիայում և ջախջախվեց:  

1840թ. ավստրիական նավատորմի սպաներ Աթթիլո և Էմիլիո Բանդիերա եղ-
բայրները հիմնեցին հանրապետական ուղղվածության «Էսպերիա» գաղտնի ընկե-
րություն: 1842թ. նրանք ընկերության գերագույն ղեկավար հռչակեցին Ջ. Մացցինիին 
և անդամագրվեցին «Երիտասարդ Իտալիա» կազմակերպությանը: 1844թ․ հունիսին, 

Կալաբրիայում, նրանք Ջ. Մացցինիի անմիջական աջակցությամբ ապստամբեցին, 
բայց դավաճանաբար գերի ընկան ու հունիսի 25-ին մահապատժի ենթարկվեցին։ Ջ․ 

Մացցինին անձնական ողբերգություն էր համարում Բանդիերա եղբայրների կորուս-
տը, ովքեր մահն ընդունեցին «Կեցցե Իտալիան» բացականչելով: Նա երիտասար-
դությանն ուղղված իր ուղերձում գրում էր. «Բանդիերա եղբայրները մեզ բոլորիս ցույց 
տվեցին, թե ինչպես պետք է մարդը ապրի ու մահանա իր համոզմունքների համար: 
Նրանք ամբողջ աշխարհին ապացուցեցին, որ իտալացիները կարողանում են մահա-
նալ… որպեսզի Իտալիան լինի»:  

«Մշակը» հեղափոխական Ջ. Մացցինիի մյուս ծայրահեղությունը համարում է 

այն, որ 1847թ․ Հռոմի Պիուս IX պապին հղած նամակում «նրան հրավիրում էր հավա-

տալ և իրագործել Իտալիայի միությունը»։ Ուրեմն, եզրակացնում է թերթը, «Ջ․ Մաց-

ցինիի պես ժողովրդավարական հանճարը կարողացավ խաբվել պապական աթոռի 
վրա նստած աբեղայից իր առաջին ժամանակներում ցույց տված ազատամտություն-
ներով և նրա խոստացած բարենորոգումներով1» ։ 

«Մշակը» նկատի ունի 1847թ․ սեպտեմբերի 8-ին Ջ․ Մացցինիի բաց նամակը 

Պիուս IX պապին, որտեղ նրան կոչ էր անում գլխավորել Իտալիայի անկախության և 
ազատության համար շարժումը, դառնալ անկախության համար պայքարի հոգևոր ա-
ռաջնորդ, «հռչակել առաջընթացի ու առաջադիմության նոր դարաշրջան2»: Դիմելով 
Հռոմի պապին՝ նա գրում էր. «Ներկայումս ո՜չ Իտալիայում, ո՜չ Եվրոպայում չկա Ձե-
զանից ավելի հզոր մարդ: Միավորեք Իտալիան, Ձեր հայրենիքը… Հայտարարեք՝ Ի-
տալիան XIX դարում պետք է լինի միացյալ և դա բավական կլինի: Մենք կգործենք 
Ձեր անունից և Ձեզ համար… Չվախենաք ժողովրդի հրահրումներից: Ժողովուրդն 
այդպես վարվում է, երբ նրան չեն ղեկավարում»3:  

«Մշակը» այդ նամակի համար հանդիմանում է Ջ․ Մացցինիին, ում Ավստրիայի 

կանցլեր Կլեմենս Մետտեռնիխն անվանում էր «Եվրոպայի ամենաազդեցիկ հեղափո-

խականը»։ Թերթը հաշվի չի առնում այն հանգամանքը, որ հեղափոխական Ջ․ Մաց-

                                                            
1 «Մշակ», 1872, 23 մարտի, № 12, էջ 3։ 
2 Scritti editi edinedit di Giuseppe Mazzini v. XXXVI. Imola: Galeati P., 1923, p. 225; История Италии, т. 
2, с.160; Кирова К. Указ. соч., с. 70-71. 
3 Кирова К. Указ. соч., с. 70-71; История Италии, т. 2, с.160. 
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ցինին նպատակ էր հետապնդում օգտագործել այդ պահին չափազանց մեծ հանրա-
ճանաչություն ձեռք բերած Պիուս IX-ի ազդեցությունն ու ուժը Իտալիայի միավորմանը 
հասնելու գործում1։  

Այս հարցում Ջ.Մացցինին միակ հանրապետականը չէր, Ռիսորջիմենտոյի գոր-
ծիչներից շատերն էին այդպես մտածում, անգամ Ջուզեպպե Գարիբալդին պատ-
րաստ էր պայքարել Պիուս IX-ի գործի համար, «որպեսզի դառնա նրա ազատագրա-
կան առաքելության մասնակիցը»2։ Պատճառը 1846-1847թթ. Պիուս IX պապի իրակա-
նացրած բարեփոխումներն էին, որի համար նա ձեռք էր բերել անբասիր հոգևորակա-
նի, սառնասիրտ քաղաքագետի, նախապաշարումներից ազատ մարդու ու լիբերալի 
համբավ։ Կարճ ժամանակում Պիուս IX-ը այնքան ազդեցիկ դեմք դարձավ և այնպիսի 
հանրաճանաչություն ձեռք բերեց, որ Կ. Մետտեոնիխի կարծիքով՝ «նրա բարեփո-
խումները սկիզբ են դրել նոր դարաշրջանի3»: 

Պիուս IX-ի համար Ջ. Մացցինիի առաջարկությունն անընդունելի էր, քանի որ չէր 
պատրաստվում պատերազմել Ավստրիայի դեմ և գլխավորել իտալացիների ազգա-
յին-ազատագրական պայքարը: Իրենից սպասվող ակնկալիքների կապակցությամբ 
նա դժգոհում էր, թե «Ինձնից ցանկանում են ինչ որ Նապոլեոն ստեղծել, այն դեպքում, 
երբ ես միայն աղքատ գյուղական քահանա եմ»:  

Հռոմի պապի՝ «Իտալիայի ազատարար» և «փրկիչ» լինելու առասպելն առաջին-
ներից մեկը հերքեց հանրապետական շարժման առաջնորդներից Կառլո Կատանեոն: 
1853թ. նա պապի մասին գրում էր. «Պիուս IX-ի անունը հանկարծակի ծագեց ու արա-
գորեն անհայտացավ՝ որպես ազգային միահամուռության խորհրդանիշ: Պիուս IX-ը ա-
ռասպել էր, մտացածին, որպեսզի ժողովրդին ստիպեր հավատալ ինչ-որ ճշմարտութ-
յան: Պիուս IX-ը բանաստեղծական կերպար էր, բայց այդ անվան հետ է կապվում 
Իտալիայի վերածնման համար շարժումը»4:  

Ջ. Մացցինին նույնպես արագ հասկացավ, որ Իտալիայի միավորումը և կաթոլիկ 
եկեղեցու Քահանայապետի աշխարհիկ իշխանությունն անհամատեղելի են: «Մենք 
չենք ցանկանում ժխտել պապի բարի մտադրությունները,-գրում էր Ջ. Մացցինին , - 
Նա մտել է նոր ճանապարհ, բայց արդյո՞ք նրա ուժերը կբավարարեն այդ ճանապար-
հով առաջ գնալու համար»: Ըստ նրա՝ խոսքն ամենևին չի գնում ոչ առանձին բարե-
փոխումների և ոչ էլ Իտալիայի որևէ անկյունում ամեն ինչ լավ լինելու մասին: Իտա-
լիան պետք է ազգային անկախության ու միասնության հասնի, իսկ դա պահանջում է 
«վերացնել պապի աշխարհիկ իշխանությունը»5:  

1848թ. ֆրանսիական հեղափոխության հաղթանակից հետո, գրում է «Մշակը», Ջ. 
Մացցինին կազմում է «Իտալիայի ազատության համար մի ընկերություն՝ ազատութ-
յան և ոչ հասարակապետության սկզբունքով6» Դեռևս 1846-1847թթ. Ջ. Մացցինին 

                                                            
1 Տե´ս King B. Storia dell'unita d'italia, v. 1, Roma, 1960, p. 245-247; Chisalberti A. M. Ancora sulla lettera 
di Mazzini a Pio IX. Scrittiin memoria di A. Giuffre. Milano, 1967, p. 535-546. 
2 Garbaldi G. Scritti editi e discorsi poitici e molitari. Ed. Nazionale, v.1, Bologna, 1964, p.83-84. 
3 Տե՛ս История XIX века, т. 5, с. 43. 
4 Տե՛ս Канделоро Дж. Католическое движение в Италии, Пер с ит., Москва, 1956, с. 87. 
5 Տե´ս Кирова К. Указ. соч., с. 72. 
6 «Մշակ», 1872, 23 մարտի, № 12, էջ 3։ 
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բազմիցս փորձեց վերստեղծել իր կազմակերպությունը՝ հետևողականորեն իր համա-
խոհներին կոչ անելով «մեր սկզբունքներին հավատող» երիտասարդներին միավորել 
«մեկ շղթայի մեջ»: Նրա մտահաղացմամբ դա չէր լինելու «գաղտնի և բազմամարդ 
կազմակերպություն», այլ պետք է ձևավորվեր ազգային գործին նվիրյալ փոքրաթիվ ե-
րիտասարդներից: Յուրաքանչյուր քաղաքում երկու, երեք երիտասարդ՝ կապված միմ-
յանց ու Ջ. Մացցինիի հետ, լայն քարոզչական գործունեություն էին ծավալելու երի-
տասարդության շրջանում: Բայց մինչ 1848թ. այդպիսի շղթա ձևավորել Ջ. Մացինիին 
չհաջողվեց1:  

1848թ. մարտին իտալական պետություններում հեղափոխությունների հաղթանա-
կը վերջնականապես ցրեց «լիբերալ պապի առասպելը»։ Ազատագրական պայքարի 
ելած իտալացիների հույսն ու հավատը դարձավ Սարդինիայի թագավոր Կառլ Ալբեր-
տը, ով 1820-ական թթ. որոշակի կապեր ուներ լիբերալների հետ։ Կառլ Ալբերտը, ում 
հաճախ անվանում էին «տատանվող թագավոր»,«իտալական հեղափոխության Համ-
լետ», հստակ գիտեր, թե ինչ է ցանկանում Ավստրիայի դեմ պատերազմում և ինչից է 
վախենում։ Նա ցանկանում էր ընդլայնել իր թագավորության սահմանները, բայց միա-
ժամանակ վախենում էր, որ ժողովրդական պատերազմը կարող է հանրապետական 
բնույթ կրել և իրեն զրկել գահից։  

1848թ. մարտի 27-ին Կառլ Ալբերտն ազատագրական պատերազմ սկսեց Ավստ-
րիայի դեմ և Ջ. Մացցինին հայրենիքին ծառայելու մղումով շտապեց վերադառնալ 

հայրենիք։ 1848թ․ ապրիլի 7-ին Միլանում նրան տեղի դեմոկրատները դիմավորեցին 

«կեցցե Մացցինին» վանկարկումներով ու նրա պատվին ցույց կազմակերպեցին։ Մի-
լանում Ջ. Մացցինին հիմնեց «L'Italia del popolo» թերթը և «Associazione nationale» 
ընկերությունը, որը նպատակ էր հետապնդում հասնել Լոմբարդիայի միավորմանը 
Սարդինական թագավորությանը։ Հանուն հայրենիքի միավորման Ջ.Մացցինին պատ-
րաստ էր հրաժարվել Իտալիան հանրապետություն հռչակելու գաղափարից։ Այդ 
պատճառով նա 1847թ. ազգային շարժումը գլխավորելու առաջարկություն էր անում 
Հռոմի պապին, իսկ ազատագրական պատերազմի սկսվելուն պես պատրաստ էր հա-
մագործակցել նաև Կառլ Ալբերտի հետ, եթե թագավորը հայտարարի, որ «կհասնի 
ամբողջ Իտալիայի միավորմանը»2 ։ Միլանի անկումից առաջ նա, որպես շարքային 

զինվոր, մտավ Ջ․ Գարիբալդու ջոկատը, նրան ուղեկցեց մինչև Կոմո, այնուհետև իր 

կողմնակիցների հետ գնաց Շվեյցարիա։ 1848թ. օգոստոսի 9-ի զինադադարից հետո 
նա Լուգանոյում գտնվող Ջ. Գարիբալդուն խոստացավ օգնել զենքով ու մարդկան-
ցով, եթե պատերազմը վեսկսվի։  

1849թ. փետրվարին Հռոմի Հանրապետության հռչակման լուրը ստանալուն պես 
Ջ. Մացցինին վերադարձավ Ֆլորենցիա, դարձավ Տոսկանայի ժամանակավոր կառա-
վարության անդամ և փորձեց Տոսկանայի Հանրապետությունը միավորել Հռոմի Հան-
րապետության հետ։ Անհաջողություն կրելով, մարտի 2-ին նա գնաց Հռոմ, ընտրվեց 
Սահմանադիր ժողովի անդամ, իսկ մարտի 29-ին Աուրելիո Սաֆֆիի ու Կառլո Արմել-

                                                            
1 Տե՛ս Кирова К. Указ. соч., с. 72. 
2 Гарибальди Дж.. Мемуары. Москва, 1966, с. 435. 
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լինիի հետ գլխավորեց եռապետությունը1։ 1849թ. հունիսին Հռոմի հայրենասիրական 
ուժերը համառ դիմադրություն ցույց տվեցին քաղաքը շրջափակած ֆրանսիական 
զորքերին։ Երբ դիմադրության բոլոր հնարավորությունները սպառվեցին՝ Հռոմի 
ասամբլեան Ջ. Մացցինիին առաջարկեց ֆրանսիական գեներալ Ն. Ուդինոյին հայտ-
նել քաղաքը հանձնելու մասին։ Նա մերժեց այդ առաջարկությունը և հրաժարական 
տվեց եռապետի պաշտոնից։ Հուլիսի 3-ին Հռոմի անկումից հետո Ջ. Մացցինին կրկին 
լքեց հայրենիքն ու վտարանդվեց Շվեյցարիա։ 1849թ. օգոստոսին նա գրում էր. «կյան-
քը վաղանցուկ է, վտարանդվելը դառը։ Ես ինձ հետ տանում եմ վտարանդիություն 
մաքուր խիղճ, կատարած պարտքի գիտակցում2» ։ Տարիներ անց Ջ. Մացցինին այն 
կարծիքին էր, որ «Հռոմը հնարավոր չէր փրկել, այն դատապարտված էր կործանման։ 
Մենք պետք է մտածեինք ապագայի մասին և Հռոմից ասեինք Իտալիային՝ մահվան 
գնացողը ողջունում է քեզ3» ։  

Անդրադառնալով Հռոմի Հանրապետության ղեկավարման գործում Ջ. Մացցինիի 
դերին՝ Ջ. Գարիբալդին հետագայում իր հուշերում Հռոմի անկման հարցում 
մատնանշում էր նրա թույլ տված սխալները։ Ջ. Գարիբալդին գրում է, որ Ջ. 
Մացցինին սոսկ եռապետներից մեկը չէր, այլ փաստացի Հռոմի բռնապետը, ով 
ունենալով մեծ իշխանություն «չէր ցանկանում իր վրա պատասխանատվություն 
վերցնել»։ Ջ. Գարիբալդու կարծիքով, եթե Ջ. Մացցինին «տիրապետեր գործնական 
հատկանիշների այն աստիճան, որքան պերճախոս էր, ծրագրեր էր կազմում և 
ապստամբություններ կազմակերպում, եթե կարողանար ականջալուր լիներ իր որոշ 
զինակիցների խորհուրդներին, որոնք ռազմական գործողություններ էին ղեկավարել, 
փորձ ունեին և ինչ որ բաներից գլուխ էին հանում, ապա կխուսափեր շատ 
սխալներից, որոնց մասին խոսք է գնում։ Նա կարող էր, եթե չփրկեր Իտալիան, ապա 
գոնե հետաձգեր հռոմեական ողբերգության հանգուցալուծումը անորոշ երկար 
ժամանակով4» ։  

Իտալացի պատմաբան Անտոնիո Անցիլլոտտին համամիտ է Ջ. Գարիբալդու 
հետ, որ Ջ. Մացցինին, որպես եռապետ, վճռական չէր։ Նրա կարծիքով իդեալիստ և 
երազող Ջ. Մացցինիին «թվում է, թե կորչում էր երազատեսության կիսախավարում, 
փոխանակ հստակ պատկերացում ունենար մարդկանց և գործերի մասին5» ։  

«Մշակի» գնահատմամբ` Ջ. Մացցինին մինչ «Իտալիայի միավորումը» նշանա-
վոր դեր է խաղացել երկրի քաղաքական կյանքում, հայրենասիրական ուժերի հա-
մախմբման և հեղափոխական պայքարի ղեկավարման գործում։ Նա «հեռվից առաջ-
նորդում էր Իտալիայի ամեն հեղափոխական շարժում»։ Թերթը դրանց թվում կարևո-
րում է 1852թ. Մանտուայի, 1853թ. Միլանի և 1857թ. Ջենովայի ապստամբություննե-
րը6։  

                                                            
1 История Италии, т. 2, с. 197-199; История XIX века, т. 5, с. 66, Революции 1848-1849. Под ред. Ф. В. 
Потемкина и А. И. Молока, т. 2, Москва, 1952 , с. 43; Кирова К. Указ. соч., с. 76-95. 
2 Кирова К. Указ. соч., с. 110-113. 
3 Революции 1848-1849, т. 2, с. 51. 
4 Гарибальди Дж. Мемуары, с. 183-184, 187-188 
5 Революции 1848-1849, т. 2, с. 48. 
6 Մշակ», 1872, 23 մարտի, № 12, էջ 3: 
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«Երիտասարդ Իտալիայի» ծրագրում չնայած դավադրական պայքարը մերժվում 
էր, բայց գործնականում Ջ. Մացցինին այդ քայլին հաճախ էր դիմում։ Հռոմի անկումից 
հետո Ջ. Մացցինին պայքարը չդադարեցրեց: 1850թ. հոկտեմբերին նա Լոնդոնում 
հիմնեց «Իտալական ազգային կոմիտե», որը պետք է իրականացներ հայրենիքում 
գործող գաղտնի ընկերությունների գործունեությունը և շարունակեր պայքարը Իտա-
լիայի անկախության ու ազատության համար։ 1852թ. աշնանը Ջ. Մացցինին ապս-
տամբություն նախապատրաստեց Հյուսիսային և Կենտրոնական Իտալիայում, որը 
պետք է սկսվեր Միլանում ու տարածվեր Պապական պետությունում և դքսություննե-
րում։  

1853թ. փետրվարի 6-ին Միլանում սկսված ապստամբությունն ավստրիական 
զորքը դաժանորեն ճնշեց։ 1857թ. հունիսին Երկու Սիցիլիաների թագավորությունում 
Կառլո Պիզականեի գլխավորած ապստամբությունը ճնշեց նեապոլիտանական զոր-
քը։ Նույն օրերին ճնշվեցին նաև Լիվորնոյում և Ջենովայում ապստամբությունների 
փորձերը, որոնք լուրջ հարված հասցրեցին Ջ. Մացցինիի հեղինակությանը։ Միլանի 
ձախողված ապստամբության համար Ջ. Մացցինիին քննադատեց նրա համախոհնե-
րից Ջակոմո Մեդիչին, ով իր խմբով հեռացավ նրանից։ 1854թ. Ջ.Գարիբալդին իտա-
լական երիտասարդության և հայրենասերներին կոչ արեց չներքաշվել «ժամանակավ-
րեպ ելույթներում, որոնք կործանում են և վարկաբեկում մեր գործը»1 ։  

1857թ. օգոստոսին Լոնդոնում ստեղծվեց նոր կազմակերպություն՝ «Իտալական 
ազգային ընկերություն», որի ծրագիրը նախատեսում էր Իտալիան միավորել Սավո-
յան արքայատոհմի գլխավորությամբ։ Ընկերության նախագահ դարձավ 1848-1849թթ. 
Վենետիկի հանրապետության ղեկավար Դանիելե Մանինը, իսկ նրա տեղակալ՝ Ջուզ-
զեպե Գարիբալդին։ 

1859թ. հունվարին Պիեմոնտի թագավորության վարչապետ Կամիլո Կավուրը 
Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոն III-ի հետ կնքեց գաղտնի համաձայնագիր, որով կողմե-
րը պարտավորվում էին պատերազմ սկսել Ավստրիայի դեմ՝ Լոմբարդիան ազատագ-
րելու նպատակով։ Դրանով Իտալիայի միավորման գործը ստանձնեց 1859թ. Թուրի-
նում «Իտալիայի Մեծ Արևելք» օթյակին անդամագրված Կ.Կավուրը։ Իտալական Ռի-
սորջիմենտոյի գործիչներից շատերն էին մասոնական օթյակների անդամ, բայց հատ-
կապես Կ. Կավուրի ու Ջ. Գարիբալդու նման մեծ մասոնների «շուրջ էր բևեռացված 
այդ ժամանակի Իտալիայի մասոնական կյանքը»2 և Իտալիայի միավորման գաղա-
փարը։ Այս հանգամանքը նկատի ունենալով՝ «Մշակը» գրում է, որ Ջ. Մացցինիի 

«ազդեցությունը կարծես նվազում է, երբ 1859 և 1860 թվականներին Իտալիան Ֆրան-
սիայի օգնությամբ պատերազմ է սկսում ազատության համար»3 ։ 

1859թ․ փետրվարի 21-ին Ջ․ Մացցինին 151 հանրապետականների հետ մանի-

ֆեստ ստորագրեց՝ ընդդեմ Վիտորիո Էմմանուելի և Նապոլեոնն III-ի դաշինքի։ Նա, ի 
հակադրություն Հյուսիս-իտալական թագավորություն ստեղծելու Վիտտորիո Էմմա-
նուելի մտադրությանը, հանդես եկավ ամբողջ Իտալիան ազատագրելու համար ժո-

ղովրդական լայն շարժում ծավալելու օգտին։ 1860թ․ ամռանը, երբ Ջ․ Գարիբալդին 

                                                            
1 К. Кирова. Указ. соч., с. 118-121; История Италии, т. 2, с. 211-212, 218. 
2 Моромарко М. Указ. соч., с. 122. 
3 «Մշակ», 1872, 23 մարտի, № 12, էջ 3: 
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ազատագրեց Սիցիլիան, իսկ սեպտեմբերին՝ Նեապոլը, վտարանդիությունում տան-
ջալից կյանքով ապրող Ջ. Մացցինին երջանկության հազվագյուտ պահ ապրեց։ Նա 
փառք էր տալիս Աստծուն, որ «Իտալիան չի մարել» ու շարունակում է պայքարել։ 
1860թ. մայիսի սկզբին Ջ. Մացցինին Լոնդոնից գնաց Ջենովա՝ Ջ. Գարիբալդու մոտ։ 
Սեպտեմբերի 17-ին Նեապոլում նա Ջ. Գարիբալդուն հորդորեց արշավել Հռոմի վրա։ 
Ջ. Մացցինին մտադիր էր երեք հազար կամավոր հավաքագրել և միանալ Ջ. Գարի-
բալդու պայքարին, բայց չկարողացավ դրա համար անհրաժեշտ զենք, զինամթերք, 
պարեն ու ֆինանսներ ձեռք բերել։ Ջ. Մացցինին հույսը դրել էր Միլանի ու Հռոմի 
պաշտպանության կազմակերպիչներից Ագոստինո Բերտանեի աջակցության վրա, 
բայց վարչապետ Կ. Կավուրը նրան հայտնեց, որ կառավարությունը դեմ է Կենտրո-
նական Իտալիա արշավանք կատարելուն և պատրաստ է ուժ կիրառելով խանգարել 
դրան։  

1860թ. նոյեմբերի 9-ին Ջ. Գարիբալդին Նեապոլի բռնապետի իր լիազորություն-
ները հանձնեց Վիտտորիո Էմանուելին ու գնաց Կապրերա, իսկ Ջ. Մացցինին կրկին 
գերադասեց վտարանդվել Լոնդոն։ Նա չընդունեց թագավորի՝ իրեն շնորհած ներումը, 
քանի որ այն ընդունելու դեպքում պետք է բարեհաճ վերաբերմունք ունենար թագա-
վորի իշխանության նկատմամբ1։  

1862թ․ Ջ․ Մացցինին ողջունեց Հռոմն ազատագրելու Ջ․ Գարիբալդու փորձը, 

թեպետ գտնում էր, որ Իտալիան միավորելու համար սկզբում անհրաժեշտ է ազա-
տագրել ոչ թե Հռոմը, այլ՝ Վենետիկը։ Ջ. Գարիբալդին հակված էր սկզբում ազատագ-
րել Հռոմը։  

1863թ. հունվարին լեհերն ապստամբեցին ռուսական տիրապետության դեմ և օգ-
նության խնդրանքով դիմեցին Ջ. Մացցինիին։ Նա լեհերին օգնելու մի արդյունավետ 
տարբերակ էր տեսնում՝ ապստամբություն բարձրացնել Վենետիկում և դրանով 
նպաստել ազատության համար համաեվրոպական պայքարի բռնկմանը։ Վենետի-
կում ապստամբություն բարձրացնելու համար ֆինանսներ էին անհրաժեշտ, իսկ կու-
սակցության գանձարկղը դատարկ էր։ Միայն 1864թ. աշնանը, երբ լեհերի ապստամ-
բությունը ճնշվել էր, Ջ. Գարիբալդու «հազարյակի» արշավանքի մասնակից, հայրե-
նասերների երկու ջոկատ Ջ. Մացցինիի մերձավոր զինակից Էժիստո Բեցցի գլխավո-
րությամբ պայքարի դրոշ բարձրացրեցին Վենետոյի լեռներում։ Ապստամբության հա-
մար անհրաժեշտ զենքը, հանդերձանքը և գումարը հայթայթեց Ջ. Մացցինին։ Շուրջ 
150 հոգուց բաղկացած ջոկատները կառավարական զորքն առանց դժվարության 
ջախջախեց2։  

 «Մշակը» գրում է, որ մինչև 1866թ․ Ջ․ Մացցինին իր հայրենիքում դատապարտ-

ված էր մահապատժի։ 1866թ․ իտալական կառավարությունը նրան ներում շնորհեց և 

թույլատրեց հրատարակել 12 հատոր կազմող իր գրական ժառանգությունը3։ Թերթն 
իրավացի է. 1866թ. հունիսին Իտալիան և Պրուսիան համատեղ պատերազմ սկսեցին 
Ավստրիայի դեմ։ Ջ. Մացցինին 1866թ. ամառն անցկացրեց իտալա-շվեյցարական 
սահմանի մոտ, Լուգանոյում, որտեղ նախապատրաստություն էր տեսնում Վենետի-

                                                            
1 Кирова К․ Е․ Указ. соч., с. 141-146; Гарибальди Дж. Мемуары, с. 285. 
2 Տե´ս Кирова К. Указ. соч., с. 152-154. 
3 «Մշակ», 1872, 23 մարտի, № 12, էջ 3 
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կում ապստամբելու համար։ Պատերազմի ավարտից հետո, իտալական կառավա-
րությունն ի պատիվ Վենետիկի ազատագրման, Ջ. Մացցինիին վերջապես ներում 

շնորհեց։ Չնայած դրան՝ Ջ․ Մացցինին չցանկացավ օգտվել 1866թ․ համաներումից, 

թեև այդ ընթացքում մի քանի անգամ ընտրվել էր իտալական խորհրդարանի անդամ1։  
1864թ. ապստամբության անհաջողությունից հետո Ջ. Մացցինին չհուսահատվեց 

ու շարունակեց իր գործը։ «Երկաթե կամքի տեր» հեղափոխականը «մնաց անկոտ-
րում նախատեսված նպատակին հասնելու գործում2» ։ Նա ձեռնամուխ եղավ նոր ար-
շավանքի նախապատրաստմանը։ Այդ կապակցությամբ Ա. Ի. Գերցենը գրում է. 
«Մացցինին, կորցնելով այսօր բարեկամներին, դրամ, հազիվ փրկվելով շղթաներից, 
կախաղանից, վաղը դառնում է հետևողական, համառ, հավաքում է նոր գումար, 
փնտրում է նոր ուժեր, նորից նետվում է մարտի և, նորից ջախջախված, կրկին գործի 
է անցնում ջղաձգային կրքոտությամբ։ Այդ աննկուն հաստատակամության, այդ ան-
խոնջ գործունեության մեջ ինչ-որ մեծ, կամ եթե կուզեք, ինչ-որ խելահեղություն կա3»  

«Այդ ժամանակից սկսած,- նկատում է, «Մշակը», - Ջ․ Մացցինին կարծես հետ է 

քաշվում քաղաքական գործունեությունից և այլևս չի հետևում Եվրոպայի հեղափոխա-
կան շարժմանը։ Նա կարծես իր լռությամբ հայտնում է, որ իր դերն ավարտվեց։ Նա 
կարծես, այլևս չէր հասկանում վերջին ժամանակի Եվրոպայի շարժումը»։ 

Իրականում Ջ. Մացցինին քաղաքական գործունեությունից չհեռացավ, չհաշտ-
վեց ստեղծված իրողության հետ և շարունակեց իր պայքարը։ 1866թ. աշնանը Ջ. 
Մացցինին փորձեց Հռոմն ազատագրելու նպատակով կամավորների արշավանք 
կազմակերպել, բայց հաջողության չհասավ։ Դրանից հետո նա հանգեց այն հետևութ-
յան, որ Հռոմը կարելի է ազատագրել, եթե այնտեղ ապստամբություն բարձրանա։ 
Միշտ միանձնյա որոշումներ կայացնող Ջ. Մացցինին խորհրդի համար դիմեց իտալա-
կան դեմոկրատների երևելի դեմքերին։ Նրանցից Ջ. Գարիբալդին նրան պատասխա-
նեց, որ ցավոք ինքը ներկայումս «պատրանքներ է կառուցում երկրի տրամադրութ-
յունների մասին», որն, անշուշտ, մի օր կկռվի, «բայց հիմա չի կարող համապատաս-
խանել Ձեր պահանջներին»4 ։  

Ջ. Գարիբալդին թեպետ Հռոմի ազատագրումն այդ պահին համարում էր ժամա-
նակավրեպ, բայց 1867թ. հոկտեմբերին փախավ Կապրերա կղզում թագավորական 
նավատորմի հսկողությունից և 8 հազար կամավորներով կրկին արշավեց Հռոմի վրա։ 
Պիուս IX պապին օգնության հասած ֆրանսիական զորքը նոյեմբերի 3-ին Մենտանայի 
տակ պարտության մատնեց Ջ. Գարիբալդուն։ Ջ. Մացցինին Ջ. Գարիբալդուն հղած 
նամակում գրում էր, որ ինքը չէր հավատում նրա հաջողությանը Մենտանայում և հա-
մոզված էր, որ ճիշտ կլիներ ամբողջ ուժերը հավաքել Հռոմում ապստամբելու համար, 
բայց քանի որ նա արդեն սկսել էր արշավանքը, ինքն աջակցեց ինչով կարող էր5։  

1870թ. օգոստոսին տեղեկանալով Սիցիլիայում նախապատրաստվող ապստամ-
բության մասին՝ Ջ. Մացցինին շտապեց այնտեղ, բայց Նեապոլում ձերբակալվեց և եր-

                                                            
1 Кирова К. Указ. соч., с. 156-157: 
2 Степняк С. Джузеппв Гарибальди. Биографический очерк, СПб, 1906, с. 27 
3 Герцен А.И. Сочинение. Москва, 1952, т. 10, с. 69. 
4 Տե´ս Кирова К. Указ. соч., с. 158. 
5 Տե´ս Гарибальди Дж. Мемуары, с. 339; Кирова К. Указ. соч., с. 158, История Италии, т. 2, с. 250. 
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կու ամսով բանտարկվեց Սավոնայի բանտում։ Հոկտեմբերին նրան ներում շնորհվեց, 
բայց Ջ. Մացցինին նորից դրանից հրաժարվեց ու լքեց Իտալիան։  

«Մշակը» գրում է, որ մահվանից մոտ մեկ տարի առաջ Ջ․ Մացցինին «հրապա-

րակայնորեն հերքեց իր համակրությունը դեպի Ինտերնացիոնալ աշխատողների ըն-
կերությունը»1։ Թերթն իրավացի է. Ջ. Մացցինին ողջունեց 1864թ. սեպտեմբերի 28-ին 
Լոնդոնում հիմնված Առաջին ինտերնացիոնալը, որում տեսնում էր 1834թ. իր ստեղ-
ծած «Երիտասարդ Եվրոպա» միջեվրոպական միության «բանվորական տարատե-
սակը»։ Նա փորձեց իր համախոհներով վերցնել Ինտերնացիոնալի ղեկավարությու-
նը, որը չստացվեց։ 1865թ. մացցինականները դուրս եկան Ինտերնացիոնալի գլխա-
վոր խորհրդի կազմից գաղափարական տարաձայնությունների պատճառով։ 1871թ. 
գարնանը Ջ. Մացցինին դադարեցրեց համագործակցությունն Ինտերնացիոնալի 
հետ2։  

«Մշակը» գրում է, որ 1872թ․ մարտի 10-ին, երբ Իտալիայի խորհրդարանում 

ստացվեց Ջ․ Մացցինիի մահվան լուրը, տարբեր կուսակցություններ ներկայացնող 

պատգամավորները «միավորվեցին մի զգացմունքի մեջ և հասարակական երևելի 
մարդու մահվան պատճառով հայտարարեցին իրենց սրտի խոր ցավակցությունը»3: 
Թերթի պատմելով՝ Ջ․ Մացցինիի հուղարկավորման ժամանակ նրա դագաղի հետևից 

քայլում էր 12 հազար մարդ, մեծ մասամբ՝ ուսանողներ, գավառների և քաղաքների 
պատգամավորներ, աշխատավորների ընկերություններ և «ֆրան-մասոն կոչվող ըն-
կերության ներկայացուցիչներ»4 ։ 

Ջ․ Մացցինիի հուղարկավորությունը Ջենովայում, իսկապես զանգվածային ու 

աննախադեպ էր, որին մասնակցում էր 100 հազար մարդ, այդ թվում՝ բազմաթիվ մա-
սոններ: Բարձրաստիճան մասոն Ջուզեպպե Մացցինին «Իտալիայի Մեծ Արևելք» օթ-
յակի Մեծ Վարպետն էր5, միաժամանակ բավարական իլյումինատների գաղտնի ըն-
կերության ղեկավարը` ընկերության հիմնադիր ղեկավար Ադամ Վայսհաուպտի մա-

հից հետո6:«Մշակի» պատմելով` Ջ․ Մացցինիի հուղարկավորության օրը նրա պատ-

վին Հռոմի փողոցներում թույլատրեցին մասոնական դրոշներ կախել։ 

«Մշակը» հետագայում գրում է, որ 1875թ․ մարտի 10-ին` «մեծ իտալացի ազգա-

սերի մահվան տարեդարձի օրը», Հռոմի Կապիտոլիումի թանգարանի դահլիճներից 

մեկում տեղադրվեց Ջ․ Մացցինի արձանը7, իսկ 1882թ․ հունիսի 10-ին Ջենովայում 

                                                            
1 «Մշակ», 1872, 23 մարտի, № 12, էջ 3։ 
2 Кирова К. Указ. соч., с. 165-168. 
3 «Մշակ», 1872, 23 մարտի, № 12, էջ 3։ 
4 «Մշակ», 1872, 30 մարտի, № 13, էջ 3 
5 Տե´ս William R. Denslow, Harry S. Truman: 10.000 Famous Freemasons from K to Z, Part Two. Kessiger 
Publishing. Морамарко М. Указ. соч., с. 121; Ридли Джаспер. Фримасоны, Пер. с фр., Москва, 2007, с. 
256; Соловоев О.Ф. Масонство далекое и близкое. «Новая и новейшая история», Москва, 1992, N4, с. 
76; Карпачев С. П. Масоны. Словарь. Москва, 2008, с. 246. 
6 Տե՛ս Гоголицин Ю. М. Тайные общество в истории человечества, или кто правит миров. Ростов-на-
Дону, 2010, с. 139. 
7 «Մշակ», 1875, 27 մարտի, № 12, էջ 4։ 
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կատարվեց նրա արձանի բացման հանդեսը1։ Թերթն իրավացի է. Ջ․ Մացցինիի ար-

ձանը բացվեց Ջենովայի արվարձան Ստալենոյի հանրահայտ գերեզմանատանը։ Ս-
պիտակ մարմարից պատրաստված հուշարձանում Ջ․ Մացցինին պատկերված է 

բարձր սյան վրա, որի պատվանդանի աստիճաններին նստած է «սքացող Իտա-
լիան», իսկ նրա մոտ` «Dio e popolo» նշանաբանով դրոշը պարզած մի պատանի: 

 

Եզրակացություն 
Բավական հավաստի ներկայացնելով Ջ. Մացցինիի քաղաքական գործունեութ-

յունը և գնահատելով նրա դերը իտալական ազգային-ազատագրական պայքարում՝ 
«Մշակը» շեշտում է, որ «իր ստեղծագործություններով և գործունեությամբ նա չկարո-
ղացավ հաստատել Իտալիայի միությունը»։ Բայց դա ամենևին չի նսեմացնում նրա 
արժանիքները։ Թերթի խորին համոզմամբ՝ «անկարելի է հերքել այն մեծ ազդեցությու-
նը, որ նա ունեցավ, հարուցելով իր հայրենիքի մեջ ազգասիրական զգացմունքը և 
գրգռեց երիտասարդությունը դեպի զոհաբերությունները»2 ։ 
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РЕЗЮМЕ 

Оценка освободительной борьбы Джузеппе Мадзини в газете «Мшак» («Труженик») 
Мовсисян Феликс 

Доктор исторических наук, профессор 
Заведующий кафедрой истории ВГУ, 
Ванадзор, Республика Армения 

 
Одной из самых выдающихся личностей итальянского Рисорджименто был полити-

ческий деятель, публицист, писатель, философ и подлинный патриот – Джузеппе Мадзини. 
Он горячо любил свою родину, борьбе за независимость и свободу которой посвятил 

всю свою сознательную жизнь. Дж. Мадзини с юных лет стал членом итальянского 
национально-освободительного движения и привнес не только новые идеи, но и мощный 
духовный потенциал и многообразие. Он на собственном примере показал свою 
безграничную преданность родине, во имя объединения которой готов был на самые большие 
жертвы. Благодаря этим качествам, убежденный республиканец Дж. Мадзини для своих 
соотечественников стал благороднейшим олицетворением национальных чувств. Программы 
Дж. Мадзини по освобождению родины политическими средствами претерпевали изменения 
и подвергались неудачам, тем не менее он продолжал с самозабвенной преданностью вести 
борьбу во имя достижения своей цели. На эти качества политического деятеля Дж. Мадзини в 
свое время обратила внимание газета «Мшак» («Труженик»), находящаяся в авангарде 
восточноармянского либерального течения. Основатель и редактор этого периодического 
издания – провозвестник и лидер армянского либерализма Григор Арцруни – считал Дж. 
Мадзини видным республиканцем, народным гением, настоящим патриотом, энергичным 
политическим деятелем, человеком, преданным своим убеждениям. По его мнению, тайная 
организация «Молодая Италия», основанная Дж. Мадзини, составила программу по 
освобождению родины и ценой многочисленных жертв, трудностей и неудач до конца 
боролась за объединение Италии. 

С точки зрения газеты «Мшак» («Труженик»), Дж. Мадзини своими произведениями и 
несокрушимой волей хотя непосредственно и не достиг объединения Италии, но его 
деятельность и его борьба не прошли бесследно. По убеждению газеты, невозможно отрицать 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

109 
 

то большое влияние, которое оказал Дж. Мадзини, пробудив в молодежи патриотические 
чувства и самопожертвенность.  

Ключевые слова: Италия, Рисорджименто, Дж. Мадзини, карбонарий, «Молодая 
Италия», освобождение, борьба, родина, объединение. 

 
SUMMARY 

Giuseppe  Mazzini’s Assessment of the Liberation Struggle  in the Mshak Newspaper 
Movsisyan Feliks 

VSU, Head of the Chair of History, 
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Vanadzor, Armenia 
 

One of the prominent figures of the Italian Risorgimento is rightfully considered Giuseppe 
Mazzini, a politician, publicist, writer, philosopher and a great patriot. He dearly loved his 
Motherland, for whose independence and freedom he dedicated his whole life. Joining the Italian 
national-liberation movement from a young age, Mazzini brought with him not only new ideas, 
powerful spiritual qualities and diversity.  By personal example he showed his boundless devotion to 
the Motherland, for the unification of which he was ready to make the greatest sacrifice. Those 
characteristics made the convinced republican J. Mazzini the noblest embodiment of national 
sentiments in the eyes of his compatriots. Although Mazzini's plans to liberate the homeland had 
changed and failed several times, he continued to fight for his goal with unwavering dedication. 

These qualities of J. Mazzini as a politician were noticed and revealed by the newspaper 
Mshak, the leader of the liberal movement in Eastern Armenia. The founder editor of the periodical, 
a spokesman and pioneer of the time of Armenian freedom, Grigor Artsruni considers J. Mazzini an 
outstanding republican, a popular genius, a great patriot, an energetic politician, a man devoted to his 
convictions. In his opinion the secret organization "Young Italy" founded by Mazzini made a plan 
for the liberation of the Motherland and at the cost of many sacrifices, difficulties and failures fought 
to the end for the unification of Italy. 

According to the description of the Mshak, though Mazzini did not directly achieve the 
unification of Italy with his works and unfailing dedication, his work and struggle did not remain 
without consequences. The newspaper believes that it is impossible to deny the great influence J. 
Mazzini had to arouse the feeling of patriotism in his homeland and incite the youth to sacrifice. 

Key words: Italy, Risorgimento, J. Mazzini, Carbonari, "Young Italy", liberation, struggle, 
homeland, unification 
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1918 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՎԵՃԸ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՈՒՄ՝  
ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ* 
 

ՀՏԴ 941.32 

 
Վիրաբյան Վանիկ 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան,  
Հայոց պատմության ամբիոն, Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետ,  

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն  

vanik.virabyan@mail.ru 

 
20-րդ դարը հագեցած էր ազգամիջյան բախումնալիցքերով, և հայ ժողովուրդը, ան-

կախ իր կամքից, ներքաշվեց արյունոտ բախումներում: Դրանք  հատկապես հաճախա-
կի դարձան 1917 թ. ռուսական փետրվարյան հեղափոխությամբ և մասնավորապես՝ 
հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո, երբ աշխարհը կտրուկ աշխարհաքաղաքական վե-
րաձևումների մեջ ներքաշվեց, և Ռուսաստանը հայտնվեց քաղաքացիական պատերազ-
մով ստեղծված քաոսի գրկում, որի արդյունքում՝ անդրկովկասյան ժողովուրդները 
խմորվող հակամարտության պայմաններում հայտնվեցին միանգամայն անզիջում և հա-
կադիր՝ թշնամական հակամարտության  տիրույթում, իսկ հայ ժողովուրդն ընկավ այդ 
հարվածների տարափի տակ:  

Համադրելով պատմական իրողությունները և փաստերը, պետք է, անշուշտ, կա-
րևորել պատմաքաղաքական իրողություններ, 1918 թ. սահմանակռվի կամ վրաց-հայ-
կական պատերազմի, սահմանազատման շուրջ վեճերի և հետագա սահմանային-տա-
րածքային բախումների արմատները պետք է որոնել Անդրկովկասում դեռ 19-րդ դարում 
ցարական ռուսական իշխանությունների իրականացրած ռազմավարական բնույթի տե-
սանկյունից հեռահար նպատակներ հետամտող և նպատակային քաղաքական արդ-
յունքներ ակնկալող վարչաքաղաքական վերաձևումների և փոփոխությունների մեջ, ո-
րոնց արդյունքում էլ ձևավորվեց Հարավային Կովկասի վարչաքաղաքական մի քար-
տեզ, որն ազգային տեղաբաշխվածության տեսանկյունից շատ կտրտված էր և խճճ-
ված, և էթնիկական խմբերը կախվածության մեջ հայտնվեցին թե´ կենտրոնական իշխա-
նություններից, թե´ միմյանցից։ Այդ իրավիճակը սրվեց անկախության գործընթացներով: 

Բանալի բառեր՝ Հայատանի Հանրապետություն, Վրաստան, տարածքավեճ, սահ-

մանազատում, բախում, Լոռի, Բորչալու: 

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 2.09.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել պ.գ.դ. պրոֆեսոր՝ Սամվել Պողոսյանը:13.09.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 26.09.2022: 
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Ներածություն 
1918 թ. հունիսի 15-ին Թիֆլիսի Հայոց ազգային խորհուրդը կրկին անդրադառ-

նում է սահմանների խնդրին, որի մասին զեկուցում են Խ. Կարճիկյանը և Ալ. Խատիս-
յանը, անդրադառնալով Ն. Ժորդանիայի և Ի. Ծերեթելու հետ ունեցած բանակցություն-
ների արդյունքներին, ասելով, թե վերջիններս Ավ. Ահարոնյանին հայտնել են, որ իրենց 
մեկնակետը սահմանազատման խնդրում ազգագրականն է: Միաժամանակ, այդ փաս-
տաթղթից ակնհայտ է դառնում Ի. Ծերեթելու որդեգրած դիրքորոշումը բանակցաըն-
թացքի ժամանակ, երբ վերջինս  նոր վարկած է առաջադրում՝ կապված սահմանագծ-
ման պատմական սկզբունքին նախապատվություն տալու առումով, գտնելով, որ 
պատմական տարբերակը տնտեսական և ռազմական նկատառումների միագումար է 
և արդյունք, առանց որի ոչ մի պետություն չի կարող գոյություն ունենալ, որ տարբեր 
ազգությունների ներկայությունը նման պետության մեջ չի հակասում ներկայացվող հա-
յեցակարգին: Ի. Ծերեթելին ազգագրական սկզբունքի ընդունման պարագայում հնա-
րավոր չէր համարում թուրքերի պահանջներից պատնեշվելը, նկատի ունենալով Զա-
քաթալայի և այլ տարածամասերը, որոնք, ըստ նրա, անպաշտպան կմնային թուրքա-
կան ոտնձգություններից: Իսկ ամենահետաքրքիրը այս բանակցությունների ժամանակ 
այն էր, որ Ի. Ծերեթելին առանց տատանվելու պնդել էր, թե ստեղծված դրությունը 
նպաստավոր է նաև հայերի համար, որովհետև հայտնի չէ հայկական գավառների վի-
ճակը, որ այդպիսով  թերևս հնարավոր կլինի դրանով ապահովվել մնացած հայերի 
դրությունը, հավելելով նաև այն, որ իբր իր կողմից արտահայտված տեսակետը վերջ-
նագրային չէ և իրենք չեն պնդում դրա վրա։ Էլ ավելի խճճելով իրավիճակը՝ Ծերեթելին  
ցանկալի էր համարում  թուրքերի մասնակցությունը սահմազատմանը, ինչը վրացա-
կան կողմից ցուցաբերված հրաշալի մանևր էր՝ հայերին շեղող և ապակողմնորոշող 
քայլ, որի հաջորդ օրը հետևեց Վրաց կառավարության նոր որոշումը սահմանների մա-
սին1: Հետագայում պաշտոնական Թիֆլիսի ներյացուցիչները, վերանայելով իրենց մո-
տեցումները սահմանազատման խնդրի վերաբերյալ, կրկին հրապարակավ պնդում 
էին, թե հայկական տեսակետը երկու կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվա-
ծություններ չեն, այլ ընդամենը կառուցողական նախաձեռնողականության որոշակի 
դրսևորումներ, որոնք վերաբերում են 19-րդ դարի կեսին ռեֆորմացված Ռուսաստանի 
ներսում միասնական ֆեդերատիվ պետության ներսում իրականացված բացառապես 
տնտեսական-վարչական կառավարման հարմարություններից ելնող սահմանագծում-
ներ են։ Վրացական կողմը գտնում էր, որ նախկին հայտարարությունները անդրկով-
կասյան հանրապետությունների հռչակումից հետո այլևս կիրառելի չեն սահմանա-
զատման համար և կորցրել են իրենց ուժն ու իմաստը։ Այսպիսով՝ ակնհայտ դարձավ, 

որ անկախության հռչակումից մի քանի ամիս անց՝ 1918 թ․ աշնանը Վրաստանի և Հա-

յաստանի միջև վիճելի  երկու գավառների՝ Բորչալուի և Ախալքալաքի պատկանելիու-
թյան մասին փոխըմբռնում և համաձայնություն չկար: Անհաշտությունը խոր արմատ-
ներ գցեց հայ և վրաց ժողովուրդների միջև։ 
                                                            
*Հետազոտությունը տպագրվում է ՀՀ ԿԳՄՍ Գիտության Պետական Կոմիտեի Պայմանագրային 
(Թեմատիկ) Հայտի (21T-6A102. «Հայաստանը Անդրկովկասում եվրոպական երկրների ռազմա-
քաղաքական ներկայացուցչությունների հետ փոխհարաբերությունների համատեքստում (1917-
1920 թթ.)» շրջանակում: 
1ՀԱԱ, ֆ․ 222, ց. 1, գ. 141,  թ. 255-256: 
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1918 թ. հունիսի սկզբին Վրաց Ազգային խորհրդի նախագահ Ն. Ժորդանիան և 
Վրաստանի վարչապետ Ն. Ռամիշվիլին այցելում են Հայոց Ազգային խորհրդի ներկա-
յացուցչություն և Ավ. Ահարոնյանին,  Հովհ. Քաջազնունուն և Ալ. Խատիսյանին Վրաս-
տանի կառավարության անունից հրավիրում մասնակցելու Ախալքալաքի, Բորչալուի 
շրջանների  ազգային սկզբունքներով սահմանազատման շուրջ հրավիրվող խոր-
հրդակցությանը: Ինչպես փաստագրում է Ս. Վրացյանը, Հայոց Ազգային խորհուրդը 
նշանակում է Խ. Կարճիկյանին, Գ. Խատիսյանին և զոր. Գ. Ղորղանյանին (զորավար 
Ղորղանով)՝ որպես հայկական պատգամավորության ներկայացուցիչներ սահմանա-
զատման հարցով հատուկ հանձնախմբում, որն արդեն  աղճատել էր մինչ այդ Վրաս-
տանի և Հայաստանի միջև բանակցությունների բովանդակային մասը, ըստ որի Բոր-
չալուի գավառում կնքվելիք հայ-վրացական համաձայնությամբ տարածքային սահմա-
նազատումը պետք է կատարվեր էթնիկական սկզբունքի համաձայն։ Ի. Ծերեթելին 
հայկական կողմին կատարյալ անակնկալ է մատուցում. «Ի. Ծերեթելին, հանուն Վրաց 
Ազգային խորհրդի հայտարարեց, որ Վրաստանի սահմանների մեջ են մտնելու ամ-
բողջապես Ախալքալաքի, Ղազախի, Բորչալուի գավառները և Ալեքսանդրապոլի գա-
վառի Փամբակի շրջանը: Ծերեթելին բացատրեց, որ նման սահմանների հաստա-
տումն անհրաժեշտ է վրաց ժողովրդի կենսական շահերի համար, որ ռազմագիտա-
կան տեսակետից, Վրաստանը չի կարող ապրել առանց Լոռի Փամբակի: Մյուս կող-
մից, հայերի շահն էլ պահանջում է այդ շրջանների Վրաստանի սահմաններում լինելը, 
որովհետև հանձին Վրաստանի՝ Կովկասում կստեղծվի կենսունակ և հզոր քրիստոնյա 
պետություն, որը, գերմանացիների աջակցությամբ, կպաշտպանի և հայերին»1, քանի 
որ «հայերը, Բաթումիի համաձայնությունից հետո, չեն կարող կազմել քիչ թե շատ կեն-
սունակ պետություն և իրենց ձեռնտու է ուժեղացնել Վրաստանը»2:  

Վրաց-հայկական հարաբերություններում առկա  անիրական պատկերացումներն 
իրենց տեղը զիջեցին իրատեսականին, որը հայերը պետք է ժամանակին ըմբռնեին, 
սակայն ուշացումով ընկալեցին, իսկ վրացական անակընկալն ուղղակի բխում էր 
վրաց պետության շահերից։ Երբ թուրքական զորքերը մայիսի վերջերին արագ տեղա-
շարժվում էին դեպի Բաքու, մենշևիկյան Վրաստանը, օգտվելով ստեղծված իր համար 
նպաստավոր ռազմաքաղաքական, և տնտեսական իրավիճակից, զբաղեցրեց Լոռին, 
և ի պատասխան արդեն հիմնականում ձևավորված հայկական կառավարության բո-
ղոքագրի, պատճառաբանեց, թե Լոռու գրավումը բխում է Վրաստանի անվտանգութ-
յանը սպառնացող վտանգից, որից ելնելով ձեռնարկվել են գործողություններ` իբր թե 
Թիֆլիսի վրա թուրքական վերահաս  հարձակումը կանխելու համար, որը իրողություն-
ների խեղաթյուրում էր:  

 
Վրացական դիրքորոշման տրանսֆորմացիան 
Վրացական  կողմն իրատեսորեն էր գնահատում անկախության գործընթացնե-

րով առաջ եկած փոփոխությունները,  որոնք անհնարին դարձրին մի հարկի տակ 
անդրկովկասյան ժողովուրդների համակեցությունը: Ծերեթելին և Ժորդանիան ազդա-
րարեցին. քանի որ Վրաստանը ինքնորոշվել է որպես առանձին պետություն, այդ պայ-

                                                            
1 Վրացյան Ս. 1993, 215:  ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 17, թ. 15-17: 
2 Армяно-грузинский вооружённый конфликтъ, 1919, 11. 
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մաններում, իրենց պետության սահմանները որոշելիս, իրենք ամենևին չեն կարող ա-
ռաջնորդվել ուրիշների, այդ թվում՝  հայկական ազգային ձգտումներով, որքան էլ նախ-
կինում լավ հարաբերություններ եղած լինեին միմյանց հետ։ Վրաստանը պարզապես 
առաջնորդվում էր իր նոր ռազմաքաղաքական գերակա շահերով, որոնք հրամայա-
բար պահանջեցին վրաց հանրապետության սահմանների մեջ ներառել ամբողջ Բոր-
չալուի գավառը՝ որպես նրա անքակտելի մաս: Վրաստանը գտավ, որ անհրաժեշտ է 
միասնական Անդրկովկասի շրջանակներում ցուցաբերած ընդհանուր ռազմավարութ-
յունից անցում կատարել սեփական շահերի վրա բազայավորված քաղաքականությա-
ն, որ անկախության հռչակումից հետո նոր իրավիճակ է ստեղծվել, որի հետ իրենք 
հաշվի չնստել չեն կարող, որը բացառում է ազգագրական սկզբունքի իրագործումը: 
Այդ ամենը հանգեցրեց իրավիճակի սրմանը, անդրկովկասյան երեք գլխավոր ազգա-
յին խմբերի կողմից հանրապետությունների անկախության հռչակմամբ վարչատա-
րածքային կամ սահմանային-տարածքային վերաբաժանման շուրջ քննարկումները և 
բանակցություններն աստիճանաբար վերաճեցին միջպետական սահմանավեճերի և 
բախումների: Հայաստանի աշխարհագրական մեկուսացված պայմաններում ռազմա-
քաղաքական առճակատումը հայերին ձեռնտու չէր, և դրանից խուսափելու համար 
հայկական կողմը փորձեց վեճերը լուծել բանակցային դիվանագիտական ճանապար-
հով, ելնելով նաև թուրքական ագրեսիայից մեծապես տուժած Հայաստանի Հանրա-
պետության քայքայված վիճակից: Հայ ժողովրդի քաղաքական առաջնորդությունը 
ստանձնեց ՀՅ Դաշնակցությունը: ՀՀ անկախության պաշտոնական ազդարարումից 
հետո նա հանդես եկավ 1917 թ. առաջադրված անդրկովկասյան պետությունների 
սահմանագծման ազգագրական և պատմական սկզբունքներով: Դրա սկիզբը դրվեց 
Բաթումիի պայմանագրով, և այդ իրողությունից էլ ելնելով, Թիֆլիսում գտնվող Հայոց 
Ազգային խորհուրդը ձեռնամուխ եղավ Վրաստանի և Ադրբեջանի հանրապետություն-
ների հետ ՀՀ միջպետական սահմանների հստակեցմանը և վերջնական հաստատա-
գրմանը: 

1918 թ. հունիսի 12-ին Հայոց Ազգային խորհրդի նախագահ Ավ. Ահարոնյանը 
Վրաստանի Ազգային խորհրդի նախագահ Ն. Ժորդանիային տեղեկացնում է, որ 
խախտվել է սահմանների շուրջ բանակցությունների մասին փոխպայմանավորվա-
ծությունը,  որ Ծերեթելու հայտարարագիրը սահմանների մասին անիրական է՝ առա-
ջարկելով սկսել հայ-վրացական բանակցություններ, պարզել վիճելի տարածքների 
հարցը և նախնական պայմանավորվածության համաձայն սահմանազատումն իրակա-
նացնել ազգագրական սկզբունքով1, սակայն այն մնում է անպատասխան, քանզի մի 
քանի օր անց Վրաստանի կառավարությունը պաշտոնապես հռչակում է պետական 
սահմանների մասին իր հայտարարագիրը, որը հունիսի 12-ին հրապարակվում է 
Վրաստանի թերթերում: Դրանում հայտնվում էր, որ Վրաստանի կառավարությունը 
գերմանական ռազմաքաղաքական ներկայացուցչությանը հայտնել է, որ կարգադրվել 
է գրավել անդրկովկասյան երկաթուղու Բաքվի գծի տարածքը՝ մինչև Փոյլի կայարանի 
կամուրջը Քուռ գետի վրա և Ալեքսանդրապոլի ուղղությամբ՝ մինչև Ղարաքիլիսայի և 
Շահալի կայարանի թունելը, թեև վրացական թագավորության սահմաններն արևելյան 
կողմից՝ համաձայն Ռուսաստանյան կայսրության և Վրաստանի միջև կնքված 1783 թ. 

                                                            
1 ՀԱԱ, ֆ․ 200, ց. 1, գ. 17, թ. 16: 
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պայմանագրի և դրանով սահմանված սահմանագծի, համարվում են հիշյալ կետերից 
այն կողմ ընկած տարածքներ1:  

Ազգայնական գաղափարաքաղաքական թունդ շերտանստվածքով հագեցած այս 
իրավիճակն էլ պայմանավորեց անդրկովկասյան հանրապետությունների ներքնապես 
խոր ախտահարումը և նախադրյալներ ստեղծեց նրանցից յուրաքանչյուրի հետագա 
կազմացրման համար: Դրան նպաստեց նաև Հայաստանի Հանրապետության ծանր 
ռազմաքաղաքական կացությունը 1918 թ. երկրորդ կեսին, երբ ակնհայտորեն ձևավոր-
ված վրացա-թուրքա-ադրբեջանական դաշինքը խնդրահարույց տագնապալի վիճակ 
ստեղծեց Անդրկովկասում, որի պայմաններում հայ-վրացական պաշտպանական դա-
շինքն անիրական դարձավ:  

1918 թ. հունիսի 16-ին Թիֆլիսի Հայոց ազգային խորհրդում լսվեց սահմանների 
մասին Վրաստանի կառավարությանը  ներկայացվող բողոքագրի մասին, որի   շուրջ 
արտահայտվեցին Մ. Պապաջանյանը, Խ. Կարճիկյանը, Ս. Մամիկոնյանը,  որոնք ա-
ռաջարկեցին բավարարվել ձևական բողոքով, փորձելով մեկ անգամ ևս տեսակցել Վ-
րաստանի կառավարության հետ և պարզել նրանց տեսակետը, իսկ  Ս. Հարությունյա-
նը առաջարկում է ոչ միայն բողոքել, այլև՝ կրկին ներկայացնել ՀՀ մոտեցումը սահման-
ների առումով։ Հ. Ազատյանն էլ պահանջում է բողոքել և պահանջել, որ նոր հանձնա-
ժողով կազմվի, իսկ Ա. Բաբալյանն էլ եզրահանգում է, որ պետք է հայտարարել, որ 
մեր սահմանը  հենց սա է, թող վրացիները բողոքարկեն: Մ. Պապաջանյանն առաջար-
կում է չխճճել գործը, կիսապաշտոնական ձևով բողոքել և դեմոկրատական սկզբուն-
քներով պաշտպանել  հայկական կողմի հին տեսակետը, սակայն առանց հանձնաժո-
ղովի պահանջի: Որոշակի անվճռականությունից հետո, Թիֆլիսի Հայոց Ազգային խոր-
հուրդը վճռում է  ընդունված որոշումը պատճառաբանել դեմոկրատական սկզբունք-
ներով և մամուլի միջոցով միայն հայտնել  ի գիտություն՝ առանց Վրաստանի կառա-
վարությանը բողոք հայտնելու2:  1918 թ. հունիսի 16-ին հրապարակվեց Հայոց Ազգա-
յին խորհրդի հայտարարությունը Վրաստանի կառավարության կողմից ազդարարված 
սահմանների մասին: Անդրադառնալով այդ խնդրին և նշելով, որ ըստ վրացական կա-
ռավարության դեկլարացիայի հրահանգ է տրվել վրաց զորքերին գրավել Թիֆլիս-Ա-
լեքսանդրապոլ երկաթագծի մի մասը՝ մինչև Շահալիի և Ղարաքիլիսայի միջև գտնված 
թունելը և մատնացույց անելով 1783 թ. Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև կնքված 
դաշնագիրը, հայկական կողմը անհամաձայնություն է արտահայտում այդ մոտեցման 
հետ և հակաառաջարկ անում: Հայկական կողմի տեսակետով՝ 1) Վրաստանի և Հա-
յաստանի հանրապետությունների միջև սահմանների խնդրի վերաբերյալ դեռևս հա-
մաձայնություն չի կայացել հարևան պետությունների հետ: Վրաստանի կառավարութ-
յան  միակողմանի որոշմամբ սահմանների հարցը վճռվել չի կարող, քանի որ այն 
որոշվելու է Վրաստանի և Հայաստանի միջև համաձայնությամբ և դաշնագրով, 2) իր 
էությամբ վրացական կառավարության այդ որոշումը հակասում է դեմոկրատական 
սկզբունքներին, որի հիմքը ծառայում է ժողովուրդների ինքնորոշումը և էթնիկական 
սկզբունքը, որով և ղեկավարվել էր մինչև օրս կովկասյան դեմոկրատիան3:  

                                                            
1 «Հորիզոն», 1918, 13 հունիսի, N 114, Թիֆլիս:  «Մշակ», 1918, 13 հունիսի, N 111, Թիֆլիս: 
2 «Հորիզոն», 1918, 13 հունիսի, N 114, Թիֆլիս:  «Մշակ», 1918, 13 հունիսի, N 111, Թիֆլիս: 
3 «Հորիզոն», 1918, 19 հունիսի, N 118, Թիֆլիս,: 
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Գերմանական հովանավորությունը սահմանավեճում 
Խնդրի լուծման վրա էապես ազդում է  նաև գերմանական միջամտությունը։ Գեր-

մանիայի և Թուրքիայի միջև  անմիջական փոխպայմանավորվածությամբ 1918 թ. հու-
նիսի երկրորդ կեսին գերմանական զորքերը Բորչալուի գավառում պետք է մնային 
Վորոնցովկայի գծի վրա, իսկ Կամենկա գետը պետք է դառնար բաժանարար գիծ գեր-
մանացիների և թուրքերի միջև, որում պետք է լինեին սահմանապահ ուղեկալներ1, և 
արդեն հունիսի 18-19-ին Քոլագերանում կանգնած են եղել զրահապատ գնացքներ՝ 
գերմանական դրոշներով, ըստ ականատեսների՝ գերմանական սպաների են տեսել 
Դսեղ գյուղում2: 1918 թ. վրաց-գերմանական միացյալ զորամասերը Բորչալուի գավա-
ռում զբաղեցնում է Վորոնցովկա-Ալեքսանդրովկա-Այդեբեկ-Քոբեր կիսակայարանը՝ 
Քորինջ-Ծաթեր գիծը, իսկ թուրքերը՝ Ձորագետ գետի աջ կողմը՝  Նովոպոկրովկա, Ջա-
լալօղլի-Նիկոլաևկա-Գյառգյառ-Վարդաբլուր-Կուրթան եզրագիծը՝ ընդհուպ մինչև 
Ալեքսանդրապոլ-Թիֆլիս երկաթուղու 117 վերստը՝ Քոբեր, Քոլագիրան, Մարց և Լո-
րուտ բնակավայրերը: 

Առհասարակ հայ քաղաքական ուժերի համար աննշմարելի էին այն խորքային 
քաղաքական տեղաշարժերը, որոնք տեղի էին ունեցել տարածաշրջանում: Այս առու-
մով դիպուկ է նկատել  Լեոն, որ «ՀՅԴ չէր կարողանում նշմարել այն դիրքի տարբե-
րությունը, որ կար նրա (ասել է թե՝ Հայաստանի Հանրապետության – Վ. Վ.) և մյուս 
հաղթողների միջև: Այսինքն, որ հաղթողներին «իրերի և կացությունների տեր դարձ-
նում է ուժը»3, մինչդեռ հայ քաղաքական կուսակցությունները դա չէին տեսնում  կամ 
չէին կարողանում տեսնել: 

Սահմանազատման հարցերում վրացական  կտրուկ շրջադարձը  սառը ցնցուղ էր 
հայերի գլխին, որի հետագա խորացմանն էապես նպաստեց վրացամետ գերմանա-
կան ռազմաքաղաքական առաքելությունը: Վրաց և Հայոց ազգային խորհուրդների 
նախկինում եղած երկխոսությունը փակուղի մտավ, տեղիք տալով թշնամանքին: Եվ 
չնայած որոշվեց նոր խորհրդաժողովում առաջարկել փոխզիջումային տարբերակներ, 
տարածքվեճերի շուրջ բանակցությունները տեղափոխվեցին այլ հարթություն: Օգտ-
վելով Գերմանիայի ռազմաքաղաքական ներկայացուցչության ղեկավար ֆոն Քրեսսի4 

                                                            
1 Туманян М. 2012, стр.  48: 
2 ՀԱԱ, ֆ. 289,  ց. 1,  գ. 2,  թ. 9: 
3 Լեո, 1934, Հատոր Բ, 234: 
4 Ֆոն Քրեսս (Քրեսսենշտեյն) Ֆրիդրիխ [24.04.1870 թ. -16.10.1948 թ.] – Գերմանական հայտնի 
ռազմական գործիչ, բարոն, բավարական գեներալ-մայոր (1929): Ծառայել է Բավարիայի 
հրետանային զորամասում: Եղել է Գ.-ի կառավարության կողմից Օսմ. Թուրքիա գործուղված 
գերմանական գեներալների և սպաների պատվիրակության կազմում, 1914թ. գեներալ Օ.Լիման 
Ֆոն Սանդերսի միսիայի կազմում ուղարկվել է Թուրքիա: Թ.-ի պատերազմի մեջ մտնելու պահից 
նշանակվել է Ջեմալ փաշայի գլխավորած 4-րդ բանակին առընթեր ռազմական ներկայացուցիչ: 
1918թ. ընդգրկվել է Կովկասի գերմանական ռազմական ներկայացուցչության կազմում: 
Հանդիսացել է Ջեմալ փաշայի բանակի շտաբի պետը, իսկ այնուհետև՝ թուրք-գերմանական 
բլոկի փլուզումից հետո գործուղվել է Վրաստան՝ նպաստելով Վրաստանի անկախ պետակա-
նության կայացման ռազմաքաղաքական գործընթացներին: 
Հանդիսացել է Անդրկովկասում գերմանական զորքերի հրամանատարը: Кто был кто в первой 
мировой войне. 2003, 206, 208, 212, 329: Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո 
անգլիական օկուպացիոն իշխանությունների կողմից աքսորվել է Բյուրակադա կղզի և միայն 
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աջակցությունից, վրաց առաջնորդները գտան, որ  ռազմաքաղաքական նկատառում-
ներով Վրաստանը չի կարող հրաժարվել Լոռի-Ախալքալաքի գավառներից, ինչպես և 
Ալեքսանդրապոլի գավառի Փամբակի շրջանից, չնայած դեռ 1918 թ. մայիսի 15-ին Բա-
թումիի կոնֆերանսում գերմանական պատվիրակության ղեկավար գեներալ Օտտո 
ֆոն Լոսսովը Բեռլին՝ Արտաքին Գործերի նախարարությանն ուղղված հեռագրում հա-
ղորդում  էր «մաքուր հայկական մարզեր Ախալքալաքի, Ալեքսանդրապոլի և Երևանի 
նկատմամբ թուրքերի չափից դուրս պահանջների մասին»1: Վրաց առաջնորդները  
մերկապարանոց պնդում էին, որ իրենց դիրքորոշումը  բխում է այդ վայրերի հայկա-
կան բնակչության շահերից, չնայած հայ գաղթականների նկատմամբ նրանց վերա-
բերմունքը, հաղորդակցության ուղիներում նրանց բռնարարքները, անդրկովկասյան 
գույքին նրանց միանձնյա տիրելու ձգտումը, Ալավերդու և այլ շրջաններում անհիմն 
զորակոչերը հայ բնակչության շրջանում  ուղիղ հակառակի մասին էին վկայում: Վրա-
ցական դիրքորոշման անսպասելի փոփոխությունը շփոթեցրեց հայկական քաղաքա-
կան շրջաններին:  Այս առիթով Խաչատուր Կարճիկյանը հայտարարում է, որ «Ծերե-
թելու հայտարարության մեջ ինքը տեսնում է Հայաստանը Վրաստանի, Ադրբեջանի և 
Թուրքիայի մեջ բաժանելու հին նախագծի իրագործման գործընթացը»2: Այդ կարծիքին 
էր նաև Վահան Փափազյանը (Կոմս). «Վրացիները կլանելով Ախալքալաքը, Արտ[դ]ա-
հան-Արդուինի շրջանները եւ մեր առջեւ փակելով Սեւ ծովը տանող Ճորոխի հովիտը` 
ախորժակ ունէին ձեռք ձգելու նաեւ Լոռիի ամբողջ հովիտը, հողամաս մը, որ բացառա-
պես հայերով բնակեցուած էր եւ հարուստ էր անտառներով ու հռչակավոր պղնձա-
հանքովը:…Վրացիները, որոնք պատմութեան մեջ միշտ եղբայրօրեն կենակցած են 
հայութեան հետ, գերազանցեցին ազրպէյջանցինրուն, ախորժակնին ուտելով բացուե-
ցավ: Օգտուելով Հայաստանի ներքին ծանր վիճակին, տնտեսական ծանր պայմաննե-
րէն եւ նորակազմ պետութեան յարաբերական թուլութիւնէն, յանկարծակի խուժեցին 
Լոռիի գիւղերը և փորձեցին վրացական վարչութիւններ հաստատել»3: Ծերեթելին 
խոստանում է վերաքննել հարցը, սակայն հետագա գործընթացները հակառակի մա-
սին են փաստում: 

Սահմազատման շուրջ հակամարտությունում Ադրբեջանը պակաս համառ չէր: 
1918 թ. սեպտեմբերին Ադրբեջանի վարչապետ Ֆ. Խան-Խոյսկին դիմում է գեներալ 
ֆոն Քրեսսին՝ բողոքելով վրացական և գերմանական զորամասերի կողմից Բորչալուի 
գավառի մուսուլմանների նկատմամբ գործադրված բռնություններից՝ պահանջելով 
դադարեցնել բռնությունները, փոխհատուցել վնասները, կանխել մահմեդական բնակ-
չության զինաթափումը կամ էլ այն տարածել գավառի ողջ բնակչության վրա: Խան-
Խոյսկու այս դիմումագրին վրաց իշխանությունները կոշտ  արձագանք են տալիս, մա-
մուլում հրապարակվում են հակաադրբեջանական նյութեր, որոնցում Ադրբեջանի 
վարչապետին մեղադրում են Վրաստանի ներքին գործերին միջամտելու համար, հայ-
տարարում, որ Զաքաթալայի մարզը, Ղարայազը և ողջ Բորչալուի գավառը հանդիսա-
նում են Վրաստանի Հանրապետության անբաժանելի մասը, որի հետ Ադրբեջանը 
                                                                                                                                                                   
1918թ. վերադարձել հայրենիք: 1944թ. հուլիսի 20-ին մասնակցել է Ա. Հիտլերի դեմ մահափորձին, 
որով ավարտվել է թե´ նրա քաղաքական կարիերան, և թե´ առհասարակ նրա կյանքը: 
1 Из истории иностранной интервенции в Армении в 1918 г. 1970, 16: 
2 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 17, թ. 15-17: 
3 Փափազեան Վ. 1952,  Հատոր 2, 495-496: 
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պետք է հաշվի նստի1: Հասկանալի է, որ վրացական կառավարության ինքնավստահ 
դիրքորոշումը բխում էր Կայզերական Գերմանիայի հովանավորչությունից, որը բացա-
հայտ հայտարարել էր վրացական իշխանություններին աջակցելու պատրաստակա-
մության մասին: Այս առումով հատկանշական է Թիֆլիսում ՀՀ դիվանագիտական ներ-
կայացուցիչ Ա. Ջամալյանի և ֆոն Քրեսսի միջև  պաշտոնազրույցից մի դրվագ. «Անդր-
կովկասում գերմանական միսիայի ներկայացուցիչ ֆոն Քրեսսը Թիֆլիսում հայտնում է 
Ջամալյանին, որ հայերն ազատեն «վրացական» տարածքներն առանց արյունահե-
ղության: Ջամալյանի այն հարցապնդմանը, թե ինչու՞ է գերմանական միսիայի ներկա-
յացուցիչը խառնվում վրաց-հայկական գործերին և սատարում վաղուց ի վեր հայերին 
պատկանող հողերին հավակնող Վրաստանին, ֆոն Քրեսսը պատասխանել էր, որ 
Գերմանիան գտնվում է Վրաստանի հետ նույն միության մեջ և պարտավորվել է 
պաշտպանել այդ հանրապետության տարածքային շահերը և դա է իրենց միսիայի 
նպատակը Անդրկովկասում, չնայած մի այլ կապակցությամբ ֆոն Քրեսսը ընդգծելով, 
որ թուրքերը գրավել են Հայաստանի «ամենահետաքրքիր շրջանները», նշել էր, որ 
«եթե Հայաստանը չվերադառնա Բրեստում գծված սահմաններից դուրս գտնված իր 
խոշոր հողամասերը` նա չի կարող բարգավաճել և Անդրկովկասում չի կարող տևա-
կան խաղաղություն լինել»2: Ստացվում էր, որ գերմանական պատվիրակության հայ-
տարարությունը նրբորեն քողարկված մի քաղաքական մանևր էր, որով մոլորեցնում 
էին հայկական կողմին, որը երբեմն հակված էր հավատալու նման ստահոդ, դեկլարա-
տիվ բնույթի հայտարարություններին: Պրովրացական դիրքորոշումն ավելի ամուր էր 
և ավելի իրական, ինչը հաստատվում է բազմաթիվ փաստերով:  

Դեռ մայիսի 28-ին Փոթի քաղաքում  հանդիպում են Գերմանիայի ներկայացուցիչ 
Օտտո ֆոն Լոսսովն ու Վրաստանի ներկայացուցիչներ Նոյ Ռամիշվիլին և Ակակի 
Չխենկելին: Նրանց կողմից ստորագրվում է Փոթիի ժամանակավոր պայմանագիրը, ո-
րի համաձայն՝ Վրաստանը Գերմանիային էր տրամադրում երկաթուղային ուղիները, 
թույլատրում էր գերմանական վալյուտայի ազատ շրջանառությունը երկրում և համա-
ձայնվում էր հանքերի համատեղ շահագործմանը: Պայմանագիրը փաստացի նշանա-
կում էր Գերմանիայի կողմից վերածնված վրացական պետության ճանաչում: Բեռլի-
նում բացվում է Վրաստանի դեսպանություն, դեսպան է նշանակվում Զվիադ Գամսա-
խուրդիայի հայրը՝ Կոնստանտին Գամսախուրդիան: Իսկ արդեն հունիսի 8-ին Գերմա-
նիան Ղրիմից Փոթի է ուղարկում էքսպեդիցիոն կորպուս գեներալ-մայոր Ֆրիդրիխ 
Ֆրայեր ֆոն Քրեսսի (Քրեսսենշտեյնի) գլխավորությամբ, որն իր կազմում ուներ  3 000 
մարդ, և գլխավորապես՝ բավարացիներից բաղկացած 7-րդ  բավարական հեծելաբրի-
գադից, 29–րդ բավարական գնդից, 10-րդ գրոհային գումարտակից,  գնդացրային ջո-
կատից և 176-րդ  հրասանդային վաշտից, որոնց հետագայում միանում է վրաց ռազ-
մագերիներից կազմված ջոկատը և զորակոչված վրացական «վյուրտեմբերգցիները» 
(Վրաստանում գերմանական գաղութների բնակիչները): Գերմանական ջոկատները 
տեղաբաշխվում են մի շարք քաղաքներում, սահմանի ողջ երկայնքով ուղեկալներ են 

                                                            
1 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 57, թ. 11, 89, 150, գ. 143, թ. 6, «Հորիզոն, 1918, N 197, 29 սեպտեմբերի, N 
147, 27 հուլիսի, N  192, 24 սեպտեմբերի, Թիֆլիս: «Մշակ», 1919, 27 սեպտեմբերի, N 145, 
Թիֆլիս: 
2 Դրո. 1991, ՙԿենսագրական՚, ՙՀուշեր՚, ՙՎկայություններ՚, 115: ՀԱԱ, ֆ. 275, ց. 5, գ. 37, թ. 16: 
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դրվում, որով փաստացի գերմանական հրամանատարությունը ձևավորում է Վրաս-
տանի պետական սահմանը, որը Կոնֆեդերացիայի փլուզումից հետո միանգամայն 
պայմանական էր: Որպես վրացական պետության սահմաններ՝ արևելյան տեղամա-
սում գերմանացիները ճանաչեցին Թիֆլիսի նահանգի նախկին սահմանները: Սակայն 
հարավում սահմանը անցավ Կամենկա գետով (Ձորագետ)՝ դուրս թողնելով Ղարաքի-
լիսա քաղաքը: Այդ կապակցությամբ Զ. Ավալով-Ավալաշվիլին պարզապես նշում է, որ 
«գերմանական կառավարությունն իր պատրաստակամությունն է արտահայտել 
աջակցել Վրաստանին, և սատարել նրա սահմանների պաշտպանության գործում և 
հարևան պետությունների հետ Վրաստանի փոխհարա-բերությունների հաստատման 
գործում»1:  

Ավելին, 1918 թ. հունիսի 11-ին Թիֆլիսում՝ Գոլովինյան պողոտայում տեղի է ունե-
նում գերմանա-վրացական զորքերի մեծ զորահանդես, որն ընդունում են մինիստրնա-
խագահ Նոյ Վիսարիոնի Ռամիշվիլին, Ռազմական նախարար Գեորգաձեն, գեներալ-
լեյտենանտ Գաբաևը և գերմանական պատվիրակ կոմս ֆոն Շուլենբերգը (Շուլենբուր-
գը), օբեր-լեյտենանտ Կայզերը2: Կառավարության ղեկավար Ն. Վ. Ռամիշվիլին գեր-
մանական զորքերին դիմում է ճառով՝ ողջունելով նրանց Կովկաս գալու կապակցութ-
յամբ, և վստահություն հայտնում, որ իրար կողքի կանգնած վրացգերմանական զոր-
քերը կկարողանան պահպանել կարգ ու կանոնը երկրում: Ճառով հանդես եկավ կոմս 
Շուլենբեուրգը: Նա վստահություն է հայտնում, որ այսուհետև կայսերական գերմանա-
կան և հանրապետական վրացական զորքերը գտնվելու են մշտական բարեկամութ-
յան մեջ և պաշտպանելու են մեկը մյուսի շահերը3: 

Գերմանացիները ոչ մի հիմք չունեին դժգոհ մնալու վրացական կառավարոթյու-
նից: Դա երևաց այն բանից, որ գեներալ ֆոն Քրեսսը (կամ Քրեսս ֆոն Քրեսսենշտեյն) 
նույնիսկ անհրաժեշտ գտավ հետագա խրախուսման նպատակով վրաց մի շարք նա-
խարարների իր իսկ կառավարության կողմից պարգևատրել շքանշաններով: «Վրա-
ցական պետության նախատեսվող պաշտոնական ճանաչման կապակցությամբ, - 
գրում է գեներալ ֆոն Քրեսսը գեներալ-ռայխսկանցլերին 1918 թ. սեպտեմբերի 8-ին,- 
ցանկալի է Վրաստանի ղեկավար անձանց նվիրել գերմանական շքանշաններ…:Գե-
րազանցության նշանի (շքանշանի) ներկայացնելու համար ես առաջին հերթին առաջ 
եմ քաշում մի խումբ անձանց, որոնց ես ստորև թվարկել եմ ըստ խմբերի` կախված 
շքանշանի աստիճանից. 

1. Մինիստր-նախագահ Ժորդանիա: 
2. Արտաքին Գործերի մինիստր Չխենկելի, ինչպես նաև նրա տեղակալը և 

Ներքին Գործերի մինիստր Ռամիշվիլին: Այնուհետև` Ազգային խորհրդի նախագահ 
պն Չխեիձեն: 

3. Հաջորդը` մինիստրները, որոնք առաջին հերթին կարևոր են մեզ համար գեր-
մանական կառավարության հետ համատեղ աշխատանքում. դրանք են զինվորական 
մինիստր Գեորգաձեն, ֆինանսների մինիստր Ժուրուլին և երկաթուղային ճանապարհ-

                                                            
1 Авалов З. 1924,  68: 
2 ՀԱԱ, ֆ. 289, ց. 1, գ. 2, թ. 13: «Борьба», 1918, 1918, No 92, Тифлис: 
3 Германские оккупанты в Грузии в 1918 году, 1942, 58-59: 
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ների մինիստր Լորդկիպանիձեն: Այնուհետև` Ազգային խորհրդի փոխպրեզիդենտ Բա-
րաթաշվիլին»1: 

Չնայած այս արարողությունը չկայացավ, սակայն փաստն ինքնին շատ խոսուն է: 
Մայիսի 25-ին Փոթի ժամանեց գերմանական զորքերի 3 հազարանոց էշելոնը, իսկ մա-
յիսի 28-ից հետո (Գերմանիայի կողմից Վրաստանի ճանաչումից հետո) Փոթիում կնք-
վեցին ևս 6 պայմանագրեր, համաձայն որոնց՝ Գերմանիան մենաշնորհային իրավունք 
ձեռք բերեց շահագործելու Վրաստանի տնտեսական ռեսուրսները, իսկ Փոթի նավա-
հանգիստը և երկաթուղային ուղիներն անցան գերմանական հրամնատարության 
հսկողության տակ: Վերջապես, հունիսին Թիֆլիսում և Վրաստանի գլխավոր ռազմա-
վարական նշանակություն ունեցող քաղաքներում տեղաբաշխվեցին գերմանական 
զորքեր` 30 հազար մարդ [1918 թ. դեկտեմբերի 26-ին Փոթիից  մեկնեց վերջին գերմա-
նական զինվորը, իսկ 1919 հունվարի 7-ին՝ նաև գերմանական ռազմաքաղաքական 
միսիան, իսկ արդեն 1918 թ. դեկտեմբերի 25-ին բրիտանացիները ժամանեցին 
Թիֆլիս], որոնք փաստացի մնացին մինչև 1919 թ. կեսերը: Վրացական կառավարութ-
յան հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա (12 հուլիսի) Գերմանիան ձեռք բերեց 
Չիաթուրիի մարգանեցի (մանգան) հանքերը շահագործելու իրավունքը 30 տարի ժամ-
կետով (ի դեպ, հարկ է հատուկ նշել, քանզի դա կարևոր է. Չիաթուրիի մարգանեցի 
հանքերը տալիս էին մարգանեցի համաշխարհային ողջ հանույթի գրեթե 40 %-ը, հետ-
ևաբար կարևոր դեր էին խաղում համաշխարհային տնտեսության մեջ), Փոթի նավա-
հանգիստը` 60 տարով, Շորապան-Չիաթուրի-Սաչխերե երկաթուղագիծը` 40 տարով: 
Մայիսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում գերմանացիները Վրաստանից 
դուրս բերեցին 30 մլն մարկին համարժեք պղինձ, ծխախոտ, թեյ, մրգեր, գինի և այլն: 
Նույնիսկ գերմանական միսիայի ղեկավար ֆոն Քրեսսի նվազեցված տվյալներով, 
Վրաստանում գտնվելու ժամանակահատվածում իրենց կողմից Գերմանիա արտա-
հանվեց 31 հազար տոննա մարգանեց, մոտ 70 հազար տոննա պղինձ, 360 տոննա 
բուրդ, 40350 հատ ոչխարի մորթի և այլն2: Այստեղից էլ ինքնաբերաբար ակնհայտ է 
դառնում գերմանական շահագրգռվածությունը վրացական խնդրում, և ցուցաբերվող 
օժանդակությունը Վրաստանին` հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հակամար-
տությունում: 

Մասնագիտական գրականության մեջ տեսակետ կա, որ հայերին այդ մասին 
պարզ դարձավ օգոստոսի 31-ին՝ Երևան Օսմանյան արևելյան բանակի հրամանա-
տար Խալիլ փաշայի պաշտոնական այցից հետո: Մասնավորապես՝ որոշակի հե-
տաքրքրություն են ներկայացնում Հայաստանի և հայտնի վիճելի տարածքների 
նկատմամբ գերմանա-թուրքական, և մասնավորապես Թուրքիայի դիրքորոշման որոշ 

արժեքավոր մանրամասներ: Այդ կապակցությամբ ուշագրավ են 1918 թ․ օգոստոսի 

11-ին Թիֆլիսում ավստրո-հունգարական ներկայացուցչության ղեկավար բարոն Գ. 
Ֆոն Ֆրանկենշտայնի հրավիրած բանկետի ժամանակ գեներալ ֆոն Քրեսսի, Խալիլ 
փաշայի և այլոց կողմից արծարծված որոշ մտքեր: Այսպես, Ֆոն Քրեսսը  նշել է, որ ին-
քը խոսել է Խալիլ փաշայի հետ այն մասին, որ նա պետք է իր զորքերի մի մասն Անդր-

                                                            
1 Хачапуридзе Г. В. 1937,135. փաստաթուղթն ամբողջությամբ հրապարակված է «Правда»-ի 1933 
թ. դեկտեմբերի 1-ի համարում  (No 330): 
2 Адамия В.И. 1987, 38; Хачапуридзе Г.В. 1937, стр. 14: 
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կովկասից տեղափոխի Միջագետք: Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ Խալիլ փաշան 
հենց այդ բանկետի սկզբում շեշտել էր, որ պետք է ամեն կերպ աջակցել, որ վերանան 
մշտական անհամությունները հայերի և թուրքերի միջև, որ չի կարելի ամիսներով, տա-
րիներով իրար փչացնել և իրար վնասելու մասին մտածել, այնուամենայնիվ, երկյուղ է 
արտահայտել, թե զորքերի ետ քաշվելու դեպքում հայերն իրենց թիկունքից կհարվա-
ծեն: Դրան գեներալ ֆոն Քրեսսը պատասխանել է, որ հայերն այդպիսի բան չեն անի, 
հակառակ դեպքում իրենք` գերմանացիները, որպես Թյուրքիայի դաշնակիցներ, 
իրենց, գուցե և վրացական զորքերով դուրս կգան հայերի դեմ: Ֆոն Քրեսսը իբր Խալիլ 
փաշային համոզել է, որ Հայաստանը չի կարող հանգստանալ այն պարագայում, որի 
մեջ է տվյալ պահին, որ այդ երկիրը տևականորեն հանգստացնելու համար անհրա-
ժեշտ է նրան վերադարձնել այն գավառները, որ Բրեստ-Լիտովսկում գծած սահման-
ներից այս կողմում են գտնվում, և եթե Տաճկաստանը ետ քաշի իր զորքերը մինչև 
Բրեստի սահմանները, հայերը պատրաստ կլինեն իրենց զորքի թիվը քչացնել մինչև 
10-12 հազար մարդ1:  

Այստեղ կարևոր է նշել նաև 1918 թ. օգոստոսի 16-ին ֆոն Քրեսսի հետ Ա. Ջամալ-
յանի հանդիպման որոշ այլ մանրամասներ, որից պարզ է դառնում, թե ինչ դիրքորո-
շում և մտադրություններ են ունեցել տարածաշրջանային ուժերը թուրքերի Լոռու-Փամ-
բակի և այլ հատվածներից հեռանալուց առաջ, ինչպես նաև՝ հայերի նկատմամբ ոչ 
այնքան բարեկամաբար տրամադրված ֆոն Քրեսսի որոշ հետաքրքիր հետևություննե-
րի մասին: Այդ հանդիպման ժամանակ ֆոն Քրեսսն Ա. Ջամալյանին դիմելով, պարզա-
պես ընդգծում է, որ թուրքերը հայերի և Հայաստանի նկատմամբ հարձակողական 
ծրագրեր չունեն, սակայն միաժամանակ ավելացնում է, որ ոչ ոք չի կարող ոչինչ երաշ-
խավորել: Ֆոն Քրեսսն ընդգծել էր. «…շիտակ թուրք չկա աշխարհի երեսին, պ. Ջա-
մյան, ընդմիջեց ինձ գեներալը,- և Խալիլ փաշան էլ շիտակ մարդ չէ…որ երկու քայլից 
այն կողմը ոչինչ չի տեսնում քաղաքական հորիզոնում: Նրա և ուրիշների տարբերու-
թյունն այն է, որ նա զգում է հայերի հետ բարեկամ մնալու անհրաժեշտությունը ներկա 
ռազմական սիցիայում (իրավիճակում),…իսկ Էսադներն ու Նուրիները այնքան են խո-
րացել պանթյուրքական հիմարությունների մեջ, որ երկու քայլից այն կողմը ոչինչ չեն 
տեսնում քաղաքական հորիզոնում»2: Այս և այլ կարգի փաստերից պարզ է դառնում, 
թե ինչքան անկայուն էր հայերի վիճակը Անդրկովկասում, և թե ինչ չափով կարելի էր 
հույս դնել զանազան խոստումների կամ հաղորդագրությունների ճշմարտացիության 
վրա:  

Օգոստոսի 31-ին Խալիլ փաշան ժամանում է Երևան: Ուղևորության ժամանակ 
վերջինիս ուղեկցում են բարոն Ֆրանկենշտայնը, Ա. Ջամալյանը և ուրիշներ: Խալիլի 
այցը պետք է որոշ պարզություն մտցներ իրադրության մեջ: Խալիլ փաշան Երևանում 
արժանանում է բավական սրտաբաց ընդունելության: Վերջինիս կայարանում դիմա-
վորում է Ներքին Գործերի նախարար Արամ Մանուկյանը, որը Խալիլ փաշայի վաղեմի 
ընկերն էր: Կայարանում՝ հանդիպման ժամանակ՝ Խալիլ փաշան վազելով ընդառա-
ջում է և գրկախառնվում Արամի հետ, որից հետո Խալիլ փաշան ընդունում է պատվա-

                                                            
1 Великая Октябрская Социалитическая революция, 1987, стр.195. 
2 ՀԱԱ, ֆ. 275, ց. 5, գ. 37, թ. 26 – 27: 
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վոր պահակախմբի «պարադը» (զորահանդես) և ապա պատվավոր հեծելազորի ու-
ղեկցությամբ Արամ Մանուկյանի հետ միասին մտնում քաղաք: 

1918 թ. հոկտեմբերի 17-ին (N 1283) Հայաստանի Արտաքին Գործերի նախարա-
րությանը հասցեագրված նամակում Ա. Ջամալյանը տեղեկացնում է Ֆոն Քրեսսի հետ 
հանդիպման մասին, ցանկանալով նրանից իմանալ, թե ինչքանով են ճիշտ լուրերը, որ 
վրացիք ցանկանում են գրավել Լոռու այն մասը, որ ազատվում է թուրքերից, մինչև 
անգամ Փամբակի որոշ մասերը, ասելով, որ գերմանական մի մարտկոց գնացել է դե-
պի Սանահին, և շատերի կարծիքով՝ գերմանացիներն աջակցելու են վրացիներին 
իրենց առաջխաղացումում: Ի պատասխան Քրեսսը հայտնում է, որ այդ լուրերն ան-
հիմն են, որ իր ունեցած տեղեկություններով վրացիները մտադիր չեն առաջ շարժվել, 
որ այդ մասին ինքը նրանց հետ խոսել է: Քրեսսն ավելացրել էր, որ եթե վրացիները 
չուզեն հետևել իր խորհուրդներին և սահմանն անցնեն, գերմանացիները երբեք չեն 
մասնակցի նրանց ձեռնարկին: Ջամալյանն այդ կապակցությամբ պատասխանում է, 
թե իրենք էլ այդ համոզմանն են, որովհետև անհեթեթ է ընդունել, թե գերմանացիների և 
վրացիների միջև լուրջ խոսակցություններ են տեղի ունեցել տվյալ խնդրի շուրջ1, ինչն, 
իհարկե, չէր համապատասխանում իրականությանը:  

Ակնհայտորեն պարզ է, որ Վրաստանը Հայաստանին դրդում էր պատերազմի՝ 
օգտվելով Գերմանիայի հովանավորությունից: Ինչպես վկայում է ժամանակակիցը` Ս. 
Վրացյանը. «Գերմանիայի զինվորական ներկայացուցիչ ֆոն Քրեսսը աշխատում էր 
համոզել Հայաստանի ներկայացուցիչ Ջամալյանին ընդունել վրացիների վերջնագիրը 
և առանց արյունահեղության դատարկել «վրացական» հողը: Ջամալյանի հարցումին, 
թե արդյոք Գերմանիան կխառնվի՞ հայ-վրացական սահմանային վեճին, Ֆոն Քրեսսը 
պատասխանեց դրական մտքով: Գերմանիան, որպես Վրաստանի դաշնակից, պար-
տավորված է պաշտպանել վերջինիս երկիրը այն սահմաններում, ինչ սահմաններում 
որ ցույց կտա վրաց կառավարությունը»2: 

Վրացագերմանական ռազմախաղը Լոռիում պայթունավտանգ էր: 
Իրադարձությունները շարունակում են զարգանալ, սցենարներն անընդհատ փո-

փոխվում են: ՀՀ Արտգործնախարարին ուղղված դիմումագրում` Արշակ Ջամալյանը 
հայտնում էր, որ գեներալ ֆոն Քրեսսը հաղորդագրություն է ստացել այն մասին, որ հայ-
կական պարեկը ժամանել է Վորոնցովկա, որտեղ կալանվել է գերմանացիների կողմից 
մինչև միջադեպի պարզաբանումը: Գեներալը ինչպես վրացական կառավարությանը, 
այնպես էլ հայկական ներկայացուցչին հայտնել է, որ գերմանացիները հայերի դեմ ոչինչ 
հակառակը չունեն, որ հայերը կարող են գրավել թուրքական վերջին դիրքերը, սակայն 
ոչ մի դեպքում չեն կարող թողնել նրանց վրացա-գերմանական ուժերի կողմից գրավ-
ված գծից այն կողմ: Ջամալյանը սույն գրության մեջ հայտնում էր, որ ֆոն Քրեսսը հա-
ղորդել է, որ հայկական պարեկների հայտնվելը Վորոնցովկայում տագնապ է առաջ բե-
րել հայկական հնարավոր ագրեսիվ գործողությունների հանդեպ: Ջամալյանը տեղե-
կացնում է իր հանդիպման մասին Վրաստանի մինիստր-նախագահի պաշտոնակատար 
Գեորգաձեի հետ, որը հայտնել էր Ջամալյանին, որ անհապաղ կկասեցվեն իրենց կող-
մից ձեռնարկված ռազմական միջոցառումները` պայմանով, եթե ստանան հայկական 

                                                            
1 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 2, գ. 21, թ. 4: 
2 Վրացյան Ս. 1993, 217-218: 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

122 
 

կողմի համաձայնությունը միջադեպի խաղաղ կարգավորման խնդրում: Վերջում Ա. Ջա-
մալյանը տեղեկացնում էր, որ իբր թե տհաճ միջադեպերից խուսափելու նպատակով 
Թիֆլիսում գտնվող Հայաստանի սեփականությունը հանդիսացող պահեստների պահ-
պանությունն իր վրա է վերցրել Վրաստանի կառավարությունը, իսկ հայկական պահա-
կազորը ուղարկվել է Երևան1: Վրացիների կողմից պատրվակներ և առիթներ էին որոն-
վում շիկացնելու առանց այն էլ արդեն բավականաչափ լարված իրադրությունը, իսկ 
վերջիններս արտաքուստ հանդես էին գալիս խաղաղասիրական բնույթի առաջարկնե-
րով, հաճախ էլ դեմագոգիկ բնույթի հայտարարություններով: Նմանատիպ մոտեցումնե-
րում վրացիները վայելում էին գերմանացիների աջակցությունը, որը, սակայն ոչ միշտ էր 
հստակ և հաճախ շփոթության մեջ էր գցում հայկական կողմին: Հոկտեմբերի կեսերին, 
հանդիպելով գեներալ ֆոն Քրեսսի հետ, Թիֆլիսում Հայաստանի դիվանագիտական 
հավատարմատար Ա. Ջամալյանը վերջինից պահանջում է պատասխանել այն հարցին, 
թե ճի՞շտ է արդյոք, որ վրացիները ցանկանում են գրավել Լոռու թուրքերից ազատվող 
մասը` ընդհուպ մինչև Փամբակի որոշ մասերը, նշելով նաև դեպի Սանահին ուղևորված 
գերմանական զորաջոկատի մասին: Ի տարբերություն իր նախորդ հայտարարություն-
ների՝ ֆոն Քրեսսն այս անգամ ավելի քողարկված պատասխան է տալիս, ասելով՝ իբր 
անհիմն են այն լուրերը, որ գերմանացիները պետք է աջակցեն վրացիներին իրենց ա-
ռաջխաղացման մեջ, և եթե վրացիք չուզենան հետևել իրենց խորհուրդներին և մնան 
առկա սահմաններում, ապա պետք է պարզ լինի, որ գերմանացիները երբեք չեն մաս-
նակցի նրանց այդ ձեռնարկին: Հայաստանի դիվանագիտական հավատարմատարը 
միամտաբար հավատալով այդ պնդումին, ի պատասխան ասում է, որ դժվար թե գենե-
րալը, որ այդքան աշխատել է Լոռին և Փամբակը թյուրքերից ետ ստանալու համար՝ 
դրանք վրացիներին հանձնի: ՀՀ  դիվանագիտական հավատարմատարը հայտնում է, 
որ ինքը հավատում է, որ լուրջ խոսակցություններ վերոհիշյալ խնդրի շուրջ վրաց կա-
ռավարության և Գերմանիայի պատգամավորության միջև տեղի չեն ունեցել2: 

Սակայն հայկական կողմն ակնհայտորեն թյուրիմացության մեջ էր գերմանական 
հավաստիացման առումով՝ իրենց անկողմնակալության մասին Լոռու խնդրում, ինչը 
հերքվում է թե´ նախորդ պնդումներով, և թե´ իրադարձությունների զարգացման ներ-
քին լարվածության և խորքային երևույթների վերլուծությամբ: Երկակի խաղը գերմա-
նական կողմի քաղաքականությունում ակնբախ էր, ինչը շուտով ակնհայտորեն բացա-
հայտ է դառնում: 

Եվ այսպես, ինչպես հոկտեմբերի 23-ի գրությամբ տեղեկացվում է Հայաստանի 
Արտաքին Գործերի նախարարին, Հայաստանի դիվանագիտական միսիայի ղեկավար 
Ա. Ջամալյանը հոկտեմբերի 23-ին հանդիպում է ունենում ինչպես՝ Վրաստանի մի-
նիստր-նախագահին փոխարինող Գեորգաձեի, այնպես էլ՝ ֆոն Քրեսսի (նաև ֆոն 
Կրես) հետ: Խոսքն, անշուշտ, գնում էր Լոռու մասին: Հայաստանի դիվանագիտական 

                                                            
1 Քրեսս  ֆոն Քրեսսենշտեյն (Kress  von Kressenstein) Фридрих (1870 - 1948, Мюнхен), գերմանա‐
ցի գեներալ-լեյտենանտ  (1929). Ծառայել է Բավարիայի հրետանային զորամասում: 1914 թ. Գե‐
ներալ Օ. Լիման ֆոն Սանդերսի միսիայի կազմում ուղարկվել է Թուրքիա: Թուրքիայի պատե‐
րազմի մեջ մտնելու պահից նշանակվել է Ջեմալ փաշայի գլխավորած 4-րդ բանակին առընթեր 
ռազմական ներկայացուցիչ: 1918  թ. ընդգրկվել է Կովկասի գերմանական ռազմական ներկայա‐
ցուցչության կազմում: Кто был кто в первой мировой войне 2003,  206, 208, 212, 329: 
2 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 2, գ. 21, թ. 9 - 10: 
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հավատարմատարի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ ֆոն Քրեսսը, խոսելով 
Եկատերինֆելդի հետ կապված հայկական կողմի աշխուժացման մասին, անհնարին 
էր համարում, որ ստեղծված բարդ քաղաքական հանգամանքներում Հայաստանի կա-
ռավարությունը մտադրություն ունենար ընդհարվելու Վրաստանի հետ, ասելով, որ դա 
«մի քանի տաքագլուխ սպաների գործ է, կամ թերևս ավանտյուրա է հայկական ծառա-
յության մեջ գտնված ռուս օֆիցերների կողմից, որոնք ուզում էին պղտոր ջրում ձուկ 
որսալ» (ակնհայտ է, որ սակայն թե ուր է ծռում Ֆոն Քրեսսը, ևս պղտոր ջրում ձուկ որ-
սալու կողմնակից էր, թեկուզև դա վերագրում էր այլոց - Վ. Վ.): Հայաստանի դիվանա-
գիտական հավատարմատարը ֆոն Քրեսսին հայտնում էր, որ ինքը ստույգ աղբյուրնե-
րից տեղեկություն ունի, որ Վրաց կառավարությունը որոշում է կայացրել բռնագրավել 
ամբողջ Բորչալուի գավառը, ուրեմն և՝ Լոռվա այն մասը, որը թուրքական լծից ազա-
տելու համար զգալի աշխատանք է «թափվել»: Սակայն ֆոն Քրեսսը կասկած է հայտ-
նում, թե ի՞նչ ուժով պիտի իրագործեն վրացիք իրենց որոշումը: Ջամալյանը տալիս է 
ուղիղ պատասխան, ասելով, որ հույս են դրել գերմանական աջակցության վրա: Ֆոն 
Քրեսսը տալիս է բավականին անորոշ, սակայն ակնհայտորեն սադրիչ պատասխան. 
«Այդ մասին մի անգամ էլ գրավոր եմ հայտնել, որ ես ոչ մի կերպով չեմ արգելի, որ հա-
յերը գրավեն Թուրքիայից ազատված Լոռին և խորհուրդ եմ տվել վրաց կառավարութ-
յանը, որ նա էլ արգելք չհանդիսանա»: Այնուհետև ավելացնում է, որ եթե վերջինս ի-
րենց խորհրդին չհետևի և թշնամական գործողություններ սկսի այդ խնդրում Հայաս-
տանի դեմ, ոչ մի աջակցություն չի գտնի գերմանացիների կողմից…, սակայն եթե հա-
յերը դուրս գան նախկին թյուրքական գծից, որպեսզի գրավեն և իրենց` գերմանացինե-
րի ու վրացիների դիրքերը, ինքը կհրամայի պատերազմական բոլոր միջոցներով դի-
մադրել: Սակայն գտնում եմ, - ավելացնում  է գեներալը, - որ միանգամայն ցավալի 
կլինի, որ հենց այստեղ մի փամփուշտ պարպվի, որովհետև ոչ ոք չի կարող նախա-
տեսել, թե այդ մի հատիկ պայթյունը ներկա հանգամանքներում ինչ հետևանքներ կա-
րող է ունենալ»1: Ֆոն Քրեսսը հանդիպման վերջում խաղաղության կոչ է անում: Վրաս-
տանի Հանրապետության մինիստր-նախագահի հետ հանդիպումը ևս ծանր ընթացք է 
ունենում: Ոգևորված իրենց համար բարենպաստ աշխարհաքաղաքական կացությու-
նից և գերմանական սվինների ակնհայտ աջակցությունից կամ լավագույն դեպքում 
հայերի նկատմամբ գերմանացիների թշնամական «նեյտրալիտետից», վրաց քաղա-
քականագետը հետևյալ մեղադրանքն է ներկայացնում Ջամալյանին. «Թյուրքերի հետ 
քաշվելուց հետո հայերը առանց նախազգուշացնելու վրաց կառավարությանը կամ 
աշխատելու նրա հետ համաձայնության գալ, մտել են Թիֆլիսի նահանգի սահմանները 
Լոռվա շրջանում: Տպավորությունն այն է, որ հայերը բռնագրավումների քաղաքակա-
նություն են կիրառում` ինչպես թյուրքերը, փոխանակ համաձայնության քաղաքակա-
նության»2: Ա. Ջամալյանը որպես պատասխան հայտնում է, որ Լոռին Հայաստանի ան-
կապտելի սեփականությունն է, որ Վրաստանն ինքը պիտի առներ հայերի համաձայ-
նությունը Բորչալուի հայաբնակ վայրերը գրավելու համար, որ դա թշնամական ակտ է 
Վրաստանի Հանրապետության կողմից1: 

                                                            
1ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 147, թ. 50-51: 
2ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 147,  , թ. 49: 
1 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 147,, թ. 50: 
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Բնականաբար, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է հնա-
րավոր ամեն ինչ աներ պահպանելու՝ սեփական տարածքների անվտանգությունը, 
միաժամանակ՝ տեր կանգներ իր օրինական տարածքների յուրաքանչյուր մասին` 
պաշտպանելով սեփական հպատակների իրավունքները: Ինչպես արձանագրվում է 
Թիֆլիսում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական միսիայի օրագրում, 
1918 թ. հոկտեմբերի 21-23-ի վիճակով հայկական զորքերը գրավեցին Լոռիում ոչ մի-
այն տաճիկների թողած գիծը, այլև՝ առաջ անցան դեպի վրաց և գերմանական զորքե-
րի բռնած տերիտորիան: Այդ առթիվ հայերը ստացան վրաց կառավարությունից մի 
նոտա, որով բողոք էր հայտնվում և պահանջ դրվում մինչև խնդրի խաղաղ լուծումը 
ետ պահել հայկական զորամասերը Թիֆլիսի նահանգի տարածքը մտնելուց: Միաժա-
մանակ ասվում էր այն մասին, որ ֆոն Քրեսսը խոստացել է, որ գերմանական զորքերը 
չեզոք դիրքում կմնան, եթե հայերը գրավեն նախկին թուրքական մասը, իսկ եթե արշա-
վեն դեպի վրաց մասը` դիմադրություն ցույց կտրվի1, ասել է թե՝ սպառնում էին պատե-
րազմով: 

Վեհապետական Վրաստանը, հենվելով գերմանական սվինների վրա, փորձում 
էր Հայաստանի հաշվին ընդարձակվել և դառնալ Կովկասյան տան ամենամեծ սեփա-
կանատեր տանտերը` օգտվելով բոլոր տեսակի բարիքներից և ճակատագրի, աշ-
խարհագրական դիրքի ընձեռած աշխարհաքաղաքական բոլոր առավելություններից. 
օր-օրի նրանց դիրքորոշումն ավելի ու ավելի անկանխատեսելի էր դառնում, հայ-վրա-
ցական հարաբերությունները հագենում էին վառոդի լիցքով, որն ամեն պահ պատ-
րաստ էր պայթելու: Վրացյանը, վերլուծելով այս իրողությունները, եզրահանգում է. 
«Այսպես ուրեմն, վրաց կառավարությունը պատրաստվում էր զենքի ուժով ստիպելու 
հայերին, որ դուրս գան Լոռիից՝ վրացիներին հանձնելով և Շահալի կայարանը: Ի՞նչ է 
այս, եթե ոչ պատերազմի որոշում, որովհետև վրաց ղեկավարները չէին կարող չհաս-
կանալ, որ հայերը հոժար կամքով չէին կատարելու իրենց պահանջը», մանավանդ 
ֆոն Քրեսսը բազմիցս փորձել էր Արշակ Ջամալյանին համոզել դատարկել «վրացա-
կան հողը»2:  

Միջադեպի նկատմամբ որոշակի հետաքրքրություն ունեին նաև գերմանացիները: 
Սակայն ինչպես պարզվում է Ա. Ջամալյանի Երևան ուղարկված մի զեկուցագրից, 
գերմանացիները, կարծես թե, չկասկածելով հայերի խաղաղասիրական մտադրու-
թյունների մեջ, այնուամենայնիվ ցույց են տվել, թե իբր տեղյակ չեն, ինչպես է վրացա-
կան զրահագնացքը հայտնվել Շահալի կայարանի մոտ: Միաժամանակ, ըստ Ջամալ-
յանի հաղորդագրության, ֆոն Քրեսսը հավաստիացրել էր, որ վրացիները իբր համա-
ձայնություն են տվել Քրեսսի ներկայացուցիչներին վիճելի հարցերը լուծել համաձայ-
նեցնող հանձնաժողովի կամ արբիտրաժի միջոցով3: 

 

                                                            
1 ՀԱԱ, ֆ.200, ց. 1, գ. 66, թ. 144: «Յառաջ», 1928, 19 հունիսի, N 677, Փարիզ: 
2 Վրացյան Ս.1993,  217-218: 
3 ՀԱԱ, Ֆ. 275, ց. 5, գ. 17, թ. 49, 50 
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Եզրակացություն 
Եվ այսպես, ակնհայտ է, որ հայ-վրացական հարաբերություններում տարածքա-

յին վեճերը և սահմանազաման շուրջ բախումնալից իրավիճակում նոր ծնված ազգա-
յին անկախ պետականությունների` Վրաստանի և Հայաստանի հանրապետություննե-
րի համար անհամեմատելի հնարավորություններ առաջացան: Վրաստանն այդ իրա-
վիճակում  առանց տատանվելու օգտե դեպի Բաքվի նավթերը և Անդրկովկասի հա-
ղորդակցության ուղիները ձգտող Գերմանիայի հովանավորությունից, իսկ Հայաստա-
նը որպես Անտանտի կրտսեր դաշնակից իր արտաքինքաղաքական հաշվարկների 
իրագործման հույսը  կապեց հաղթողների հետ, որոնք 1918 թ. վերջնամասում Անդր-
կովկասում փոխարինեցին գերմանոթուրքական ուժերին: Թե ինչքանով հայկական 
սպասելիքները իրողություն դարձան, ակնհայտ դարձավ հետագա աշխարհաքաղա-
քական զարգացումներում: 
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РЕЗЮМЕ 

Армяно-грузинский территориальный спор 1918 года в контексте деятельности 
германской  военн-политической миссии в закавказье  
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доктор исторических наук, профессор 

Ереван, Республика Армения 
 

ХХ век был полон этническими конфликтами, и армянский народ против своей воли был 
вовлечен в кровавые конфликты. Они стали особенно стаки частым в 1917 году с 
происходили резкие геополитические преобразования и Россия оказалась в объятиях хаоса, 
порожденного гражданской войной, в результате которой закавказские народы вовлеклисьиь 
в назревающие конфликты В этих условиях они оказались во враждебном конфликте, и 
армянский народ попал под шквал этих ударов. 

Сопоставляя исторические реалии и факты, мы непременно должны почеркнуть 
важность той историко-политическую действительности, которая, как и. корни пограничной 
войны или грузино-армянской войны в1918 г, споров о демаркации границ и последующих 
погранично-территориальных конфликтов следует искать в реализованной царскими 
русскими властями еще в 19-ом веке административно-политических преобразованиях и 
изменений, преследующих долгосрочные цели и рассчитывающие на целенаправленные 
политические результаты, в результате которых сформировалась административно-
политическая карта Южного Кавказа, которая с точки зрения национального распределения 
была весьма фрагментарной и запутанной, а этнической группы оказались зависимыми как от 
центральной власти, так и друг от друга. Это право было усугублено процессами обретения 
независимости. 

Итак, очевидно, что в армяно-грузинских отношениях территориальные споры и 
конфликтные ситуаций вокруг границ создали ни с чем несравнимые возможности для только 
что родившихся независимых национальных государств, республик Грузии и Армении. В той 
ситуации Грузия, не раздумывая, воспользовалась покровительством Германии, которая 
претендовала на бакинскую нефть и закавказские пути сообщения, а Армения, как младший 
союзник Антанты, связывала надежду на реализацию своих внешнеполитических расчетов с 
победителями, которые в в конце концов 1918 г.  заменили немецко-турецкие войска в 
Закавказье. Степень, в которой армянские ожидания стали реальностью, стала очевидна в 
последующих геополитических событиях. 
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SUMMARY 

The Armenian-Georgian Territorial Dispute of 1918 in the Context of Activities German 
Military-Political Mission in the Transcaucasus 

Virabyan Vanik 
Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, 

Chair of Armenian History, Faculty of History and Social Sciences,  
Doctor of Historical Sciences, Professor 

Yerevan, Armenia 
 

The 20th century was full of ethnic conflicts and the Armenian people were involved in bloody 
conflicts against their will. They became particularly popular in 1917. with the Russian February 
Revolution and partly after the October Revolution, when the world was involved in drastic 
geopolitical transformations and Russia found itself in the arms of the chaos created by the civil war, 
as a result of which the Transcaucasian peoples were in a fermenting conflict. under the conditions, 
they found themselves in the domain of hostile conflict, and the Armenian people fell under the 
barrage of these blows. 

Comparing the historical realities and the facts, we must certainly change the historical-political 
reality that, as in 1918. The roots of the border war or the Georgian-Armenian war, disputes over 
border demarcation and subsequent border-territorial conflicts should be sought in Andrkovkas from 
the perspective of the strategic nature of the tsarist Russian government in the 19th century. In 
administrative and political transformations and changes that pursue long-term goals and expect 
targeted political results, as a result of which an administrative-political map of the South Caucasus 
was formed, which From the point of view of national distribution, it was very fragmented and 
tangled, and ethnic groups appeared dependent both on the central authorities and on each other. That 
right was exacerbated by the processes of independence. 

And so, it is obvious that in the Armenian-Georgian relations, the territorial disputes and the 
conflicting situation around the border created incomparable opportunities for the newly born 
independent national states, the republics of Georgia and Armenia. In that situation, Georgia, without 
hesitation, took advantage of the patronage of Germany, which aspired to Baku's oil and 
Transcaucasian communication routes, and Armenia, as a junior ally of the Entente, tied the hope of 
realizing its foreign policy calculations with the winners, who in 1918 in the end, they replaced the 
German-Turkish forces in Transcaucasia. The extent to which the Armenian expectations became a 
reality became evident in the subsequent geopolitical developments. 

Keywords: Republic of Armenia, Georgia, territorial dispute, border delimitation, conflict, Lori, 
Borchalu: 
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This study aims to present in 1920-2022 In Azerbaijan implemented a policy of destroying 
the Armenian cultural heritage in the occupied settlements of Artsakh, taking as a basis the 
relevant international conventions. 

It is emphasized that impunity prepares fertile ground for the implementation of new 
cultural genocides. 

The research focuses on the following tasks in order to achieve the above goal: 
 to represent the destruction of the Armenian cultural heritage in the occupied 

settlements of Artsakh in 1920-2022; 
 the fate of the monuments of the Great Patriotic War in Artsakh; 
 destruction of historical and cultural heritage as war crimes. 
The relevance of the topic is due to the fact that war crimes, cultural genocides and state 

terrorist policy carried out by the Turkish-Azerbaijani terrorist tandem continue to this day. 
                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 9.09.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել ՄՄՀ իրավագիտության ամբիոնը 16.09.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 27.09.2022: 
The research was carried out within the framework of the research topic of the Center for Caucasian Studies 
of Mesrop Mashtots University. 
The photos used in the study were taken from open Internet trash cans. 
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The study is presented by a comprehensive study of the available facts using the method of 
analysis of documentary materials. 

The article substantiates the fact that the war crimes carried out by Azerbaijan and the 
destruction of historical and cultural heritage are committed at the state level and are a 
component of the Armenian-phobic policy of Azerbaijan, which clearly shows that Azerbaijan 
has no peace agenda. 

As a result of the study, we came to the conclusion that Azerbaijan continues its genocidal 
and aggressive policy in the region. 

Keywords: cultural genocide, occupied settlements of Artsakh, Armenian cultural heritage, 
war crimes, monuments of the Great Patriotic War, Armenophobia, civilization, international law. 

Introduction 
The Armenian Highlands, inhabited by Armenians since time immemorial and including the 

kingdoms of great and small Armenians, is extremely rich in various historical monuments created 
by the natives of the region for many centuries. 

The current Republic of Armenia includes about 10% of the territory of the Armenian 
Highlands or historical Armenia (with the Republic of Artsakh-about 14%), and the rest of the large-
scale Homeland is divided between neighboring countries -Turkey, Azerbaijan (including the 
Nakhichevan Autonomous Republic subordinate to it), Georgia and Iran. 

As a consequence of all this, most of the Armenian historical monuments are automatically 
located outside the Republic of Armenia. 

Over the past almost a century, the neighboring states of Armenia have shown different 
approaches to the preservation of Armenian historical monuments. At the same time, with the 
exception of the Islamic Republic of Iran, which constantly and in all respects demonstrated an 
exemplary attitude, in the territories of the three other neighbors of the Republic of Armenia, 
Armenian historical monuments were not only not subject to proper protection during the entire 
specified period, but were also planned and deliberately destroyed1. 

In 1918, as a result of Turkey's military intervention, an artificial Azerbaijani entity appeared on 
the political map of the world. 

Since its creation, Azerbaijan has been pursuing a policy of genocidal and ethnic cleansing, the 
main purpose of which is to appropriate the historical homeland of the indigenous peoples of the 
region and the rich cultural heritage created over millennia. An integral part of this policy is the anti-
Armenian policy implemented in Azerbaijan at the state level. The cornerstone of this policy is 
genocidal actions and war crimes carried out by State patronage on ethnic and religious grounds. 

The deliberate and consistent Armenian cultural heritage on the part of Azerbaijan fully 
corresponds to both the characteristic of cultural genocide and the term "war crime". The Azerbaijani 
state policy of purposeful destruction of Armenian cultural values was and remains as planned as the 
genocide against the Armenian people, the state terrorist policy and war crimes: destroying the 
people, destroying any evidence relating to the culture that they have created for thousands of years, 
which will lead to the disappearance of this people from the universal memory of mankind, and for 
those who commit cultural genocide, state terrorist policy and war crimes, denial or denial of the 

                                                            
1Karapetyan S.  Azerbaijan out of civilization, Yerevan 2017, p. 7.  
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existence of this group will become more than easy. In parallel, to establish control over research 
related to the history and culture of Armenians, becoming an obstacle to excavations and scientific 
expeditions in Armenian historical settlements, and, finally, the appropriation of the Armenian 
cultural heritage by distorting the peculiar and anti-scientific rewriting of the "history" of Azerbaijan. 

As a rule, for those who practice vandalism in culture, historical and architectural monuments 
become the target first of all, which, having a clear territorial location and symbolizing a specific 
national or religious affiliation, simultaneously perform the function of unique indicators in the 
question of belonging to a given territory or locality. 

Destruction of the Armenian cultural heritage in the occupied settlements of Artsakh in 
1920-2022 

It is noteworthy that in the 1920s and 1940s, when the entire Soviet Union was shaken by anti-
religious atheistic ideology, not a single mosque was destroyed in Azerbaijan, and even new ones 
were built, while dozens of medieval monasteries and churches were destroyed and leveled to the 
Ground in parallel1. 

In Armenian Nakhichevan, which came under the control of Azerbaijan in 1921, 27 thousand 
monuments of the Armenian cultural heritage of the VII-XIX centuries – churches, 
monasteries, chapels and khachkars of universal historical and cultural value were destroyed. 
One of the khachkars is on display at the UN headquarters in New York, which saved it from 
destruction. 

As a result of the Turkish-Azerbaijani aggression in March 1920, the historical capital of 
Artsakh, the city of Shushi, was burned and the genocide of the Armenian population of Shushi was 
carried out. The genocide in Shushi became the first stage of the aggressive policy of the newly 
created state of Azerbaijan. As a result of this monstrous crime, thousands of Armenians were killed, 
the survivors became refugees, and the Armenian cultural heritage was destroyed. The ruins of the 
buildings of the Armenian Shusha remained until the 1960s and clearly testified to the genocide2. 

During the [illegal AH, DY] stay of Nagorno-Karabakh within Azerbaijan, as well as during the 
years of Azerbaijan's military aggression against the Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh 
Republic), 167 churches, 8 monastery complexes, 123 historical Armenian cemeteries and 47 
settlements were destroyed, blown up and completely destroyed, 2,500 highly artistic 
khachkars and more than 10,000 tombstones with epigraphic inscriptions were smashed and 
turned into building material. Bulldozers demolished 13 historical and archaeological 
monuments. Monuments in the caves of Tsakhach, Metz Taglar and Azoh were blown up. 
Destroyed V-XIII centuries) in the settlements of Mokhrablur Sarashen, Aknaberd, Manadzor... Most 
of the unique fortress wall of Mayraberd (XVI-XVIII centuries) was demolished3. 

                                                            
1 Karapetyan S. Azerbaijan out of civilization, p. 8. 
2Zargaryan R. Azerbaijan's destruction of Artsakh's civilizational heritage qualifies as war crimes, 
https://yerkramas.org/article/182456/unichtozhenie-azerbajdzhanom-civilizacionnogo-naslediya-arcaxa-
kvalificiruetsya-kak-voennye-
prestupleniya?fbclid=IwAR17hP7JPYfyZaYMxscUCDJuQLvy41bTeSLRlGWrH_ WpmIiX5DYz407We9c, 
14.05.2021. 
3 Melik-Shahnazaryan L. Azerbaijan's war crimes against the peaceful population of the Nagorno-Karabakh 
Republic, http://armenianhouse.org/mshakhnazaryan/docs-ru/crime/chapter8_10.html.. 
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It was especially easy for the Azerbaijani authorities to destroy Armenian cultural monuments 
in Northern Artsakh, which, as a result of the dismemberment of historical Artsakh (Nagorno-
Karabakh), did not become part of the Nagorno-Karabakh Autonomous Region, created in 1923 only 
on one third of the historical territory of Armenian Artsakh (Nagorno-Karabakh). We are talking 
about Shahumyan, Dashkesan, Shamkhor, Kedabek, as well as Khanlar districts, on the territory of 
which the ancient Artsakh (Karabakh) city of Gandzak. The forcible separation of Northern Artsakh 
from the native environment of Artsakh in the 20s of the XX century was an act of violence against 
history and geography. Nevertheless, until 1988, Armenians still constituted the overwhelming 
majority of the population in the area of compact residence in Northern Artsakh. Before the forced 
deportation in 1988-1991, a third of the entire Armenian population of Artsakh – more than 83 
thousand people - lived on these lands of the northern part of Artsakh. The Shahumyan region 
of the Nagorno-Karabakh Republic was captured by Azerbaijan during the military intervention 
against the already independent Republic of Artsakh (NKR) in 1992, and the twenty thousand 
Armenian population of the region became refugees or was destroyed1. 

In the 1950s and 1960s, when the Soviet power abandoned the blind anti-religious struggle 
against religious monuments, the mass slaughter of Armenian medieval monuments (monasteries, 
churches, chapels and cemeteries with khachkars) continued in Azerbaijan under state patronage. 

The state policy of destruction of Armenian monuments located on the territory of Azerbaijan, 
in fact, not only did not stop, but did not even soften even after the 1960s, when Azerbaijani 
historians and architects fulfilling a political order suddenly and unanimously declared 
"Albanian" all Armenian monuments built before the beginning of the 20th century2. 

. Here are some examples of the destruction of the Armenian civilizational heritage in Northern 
Artsakh.  In the Gedabek district: in 1983, the dome of the Khunisavank Church (IX century) was 
completely destroyed; a stele with a rich ornament that incorporated Christian symbols, multiple 
inscriptions in Armenian (VI century) - disappeared in 1983; the church in the village of Kalakand 
(IX-XI centuries) - turned into a latrine. In Dashkesan district: Targmanchats Monastery (IV-V 
centuries) in the village of Khachakap is destroyed; the church is 8 km away. south of the village of 
Banants (IX-XI centuries) - in 1987, it was bulldozed and dumped into the gorge; the Sockeye Andi 
Bridge (XII century) was destroyed by an explosion; the church and cemetery in the village of 
Khachbulakh (XVII-XVIII centuries) were completely destroyed in 1970; the church of the village of 
Kirants (XII century) was destroyed under the pretext of installing electricity poles; tombstones 
khachkars of the cemetery near the village of Amrvar (XIII-XV centuries) - were bulldozed into the 
river in 1970. In Shamkhor district: the monastery of Dasno Karmir yekhtsi in the village of 
Gulambar (VII century) - destroyed in 1937; the monastery near the village of Barsum (X century) - 
destroyed in 1982. In the Khanlar district: the Mrtsunis church near the village of Getashen (XVII 
century) - partially destroyed; the church and cemetery near the village of Murut (XIII century) - 
completely destroyed in the sixties; the monastery of Yegnasar near the village of Getashen (XVII 
century) - the walls of various monuments of the complex were intentionally damaged. 

                                                            
1Zargaryan R. Azerbaijan's centennial destruction of Artsakh's civilizational heritage, http://russia-
artsakh.ru/node/6999?fbclid=IwAR1lkgyJ9AIPzZrrs_PIVp5g7ZSIxA3zPqu5gj1-Os_RHNH0V-BY6ajZtaA.   
2 Karapetyan S. Azerbaijan out of civilization, p. 8. 
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In Gandzak, two of the five Armenian churches were completely demolished; one was 
converted into a club, two into a museum and a philharmonic hall. As a result of the so-called 
"restoration" works, traces of Armenian architecture and inscriptions in the Armenian language were 
completely destroyed1 

It should also be noted that the process of widespread destruction of Armenian monuments, 
designated as Albanian, on the right bank of the Kur and in Nakhichevan, has taken unprecedented 
proportions since Azerbaijan gained independence (in 1991) since then, and according to available 
data, it still continues on the same scale. 

As for the historical monuments that were damaged during the Artsakh war, it is noteworthy 
that not only those monuments that were destroyed for at least a short period (1991-1992) were 
destroyed they were under the control of the Azerbaijani armed forces, but also those who were far 
from the territories covered by military operations2. 

During the years of the Azerbaijani terrorist aggression against the NKR, a military ammunition 
depot for Grad multiple launch rocket systems was set up in the temporarily occupied city of Shushi 
in the Kazanchetsots temple, from which the NKR capital Stepanakert was fired. Only the liberation 
of Shusha in 1992 by the Karabakh armed forces prevented Azerbaijan's plans to blow up the temple. 
In 1993, the Azerbaijani army subjected the Gandzasar church to targeted rocket attacks, in the wall 
of which there are still remnants of an Azerbaijani rocket. 

1994. After the truce established since May, Armenian monuments in general, and religious and 
cemetery monuments in particular, continue to be destroyed in Azerbaijan at the highest state level, 
making even the country's military forces participants in the policy of cultural genocide. 

Presenting the essence of the Azerbaijani authorities' policy of denying Armenian historical 
monuments, it is not difficult to notice that what happened is identical from the 15th century to the 
present day in Western Armenia, 1974 from to the present in Northern Cyprus, 1996-2001 In 
Afghanistan (Bamiyan), 2008.- to this day in Kosovo (for example, Petrik, Suvareka, Puduyevo, 
Mushtishte), 2012-to this day in Syria (for example, Ragga, Palmyra, Deir ez-Zor), 2014 from to 
the present, with vandal acts committed in Iraq (for example, Mosul, Nimrud, Hatra). It is also 
clear that the approaches and actions of the Turkic states created on foreign lands in relation to the 
world civilizational heritage are monotonous and, in fact, in order to get rid of the material cultural 
heritage of indigenous peoples3.  

The war launched by Azerbaijan on September 27, 2020 was clearly directed not only against 
the local population but also against the cultural heritage of the area. During the war, specific cultural 
objects were targeted by the Azerbaijani army. It should be noted that the deliberate destruction of 
cultural values during hostilities and later by a number of international conventions and 
declarations, is qualified as a war crime4. 

Destruction of Armenian historical and cultural monuments 2020-2022: 

                                                            
1 Zargaryan R. Azerbaijan's centennial destruction of Artsakh's civilizational heritage. 
2 Karapetyan S. Azerbaijan out of civilization, p. 8. 
3 Karapetyan S. Azerbaijan out of civilization, p. 8. 
4 Petrosyan H., Muradyan H. The cultural heritage of Artsakh/Karabakh at the cross-hairs of attacks, Yerevan 
2022, p. 29. 
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a. Churches- Prior to the recent war, the cathedral had been damaged by Azerbaijani Tatars 
during the 1920 Shushi Massacre of Armenians, and after the formation of the Nagorno 
Karabakh Autonomous Region (NKAO) was used as a storehouse by Soviet Azerbaijan’s 
authorities. Only after the liberation of Shushi in 1992 and the formation of the Artsakh 
Republic, Ghazanchetsots Cathedral was renovated and continued being the cultural and 
religious centre of Artsakh. In 2020, as a result of the large-scale war unleashed by the 
Turkish-Azerbaijani tandem against the Republic of Artsakh in the autumn, the dome of 
the church was seriously damaged (ill.1-3). Luckily, no one was injured at that time. 
Hours later, as journalists were inspecting the damage inside and around the Cathedral, 
Azerbaijani Armed Forces struck the building one more time. 2 Russian journalists were 
wounded and an Armenian who accompanied the reporters was injured as well. The 
editor-in-chief of “Segodnya” was critically wounded and underwent surgery in 
Stepanakert. Months after the war, Azerbaijan started “reconstruction” works in 
Ghazanchetsots, and as it was seen from the non-occupied territories in the vicinity of 
Shushi, the Azerbaijani side had taken down the dome of the cathedral. Azerbaijan’s 
propaganda machine came up with a new thesis suggesting that allegedly they’re 
transforming the church into its “original look”. Ironically, the dome of the cathedral had 
been destroyed in 1920 during the massacre of the Armenians in Shushi and was 
reconstructed according to the initial architectural plan only after Shushi’s liberation1.        

Shushi: Kanach Zham church- St Hovhannes Mkrtich Church of Shushi, also known as 
Kanach Zham (Green Church) was one of Azerbaijan’s targets even after the war. On November 
15, 2020, Azerbaijani users began to distribute videos from the vicinity of the Kanach Zham 
church – the destroyed dome of the church was clearly visible even from the emerged footage. 

Kanach Zham is part of Shushi’s Armenian Heritage and became an active church only after 
Artsakh’s Liberation. Being built in 1847, the church had undergone lots of challenges; such as the 
Shushi Pogroms of 1920, then, in the Soviet Era when the Azerbaijani authorities turned it into a 
part of a Health resort complex. 

It’s important to underline that the church wasn’t damaged during the war, unlike 
Ghazanchetsots Cathedral, which is located in Shushi as well. After the trilateral agreement of 
ceasefire was signed, Azerbaijani soldiers actively published footage from within Shushi city and a 
picture of an Azerbaijani serviceman posing in front of Kanach Zham emerged as well (ill.4-5). 

The destruction of the Green Hour is also clearly recorded using satellite photos2(ill.6). 
b. Cemetery- New satellite images of the destroyed Sgnakh cemetery (ill.7-8): The 

Azerbaijanis completely destroyed the cemetery in the village of Sgnakh in Artsakh. The 
latest satellite images, which are dated August–September 2021, indicate that a year after 
the occupation of the village, the Azerbaijanis completely destroyed the cemetery. 
Satellite images also show that the Azerbaijanis have destroyed the cemetery, although it 
is not located on a new road under construction. This fact proves once again that 
Azerbaijan implements a systematic distraction of cultural values in the occupied 

                                                            
1Shushi: Ghazanchetsots Holy Savior Cathedral, https://war.karabakhrecords.info/en/2021/06/28/shushi-
ghazanchetsots-holy-savior-cathedral/. 
2 Shushi: Kanach Zham church, https://war.karabakhrecords.info/en/2021/06/23/shushi-kanach-zham-church/. 
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territories of Artsakh. Artsakh Minister of Education, Science and Culture Lusine 
Karakhanyan also spoke about the vandalism of Azerbaijanis in the territories of Artsak 
She added that the monument to Nelson Stepanyan, the monument to the Armenian 
genocide in Shushi, and Sgnakh cemetery, over which the road was paved, were 
destroyed. Earlier, the site monumentwatch.org also reported that Azerbaijan destroyed 
the Sgnakh cemetery and other cultural monuments on the new roads under construction 
in the occupied territory of Artsakh.The Caucasian Heritage Watch warned that the 
Sgnakh cemetery was under threat several months ago, and altered published images to 
prove it.We remind you that this is not the first case when Armenian cemeteries in the 
occupied territories of Artsakh are completely destroyed for the construction of new 
roads, despite the fact that they are often not even on the way of the road. The 
Azerbaijanis also destroyed the historical cemetery in the village of Mets Tagher in the 
Hadrut region, which was also not on the main road under construction1.   

The Fate of the Monuments of the Great Patriotic War in Artsakh 
In war zones and during wars, in principle, it is difficult to understand the motivation of this 

or that violence, cruelty and vandalism, since war has no written laws. However, in-depth research 
shows the hidden motives of atrocities that are inaccessible to the general public and remain 
unnoticed. All this is especially evident in the case of co-existing nations and countries that have 
found themselves in the sphere of interethnic conflicts, the seizure of vital and culturally important 
territories, which, in turn, qualifies as cultural genocide. 

Many people have heard about the Artsakh or Karabakh conflict and Azerbaijani aggression, 
since during the 2020 pandemic and general restrictions, a war broke out that was particularly 
brutal. 

This war by its nature was not distinguished by humanism, especially attention is drawn to 
vandalism against the Armenian historical and cultural heritage, up to the destruction of 
monuments dedicated to the Great Patriotic War, and, what was more unusual, targeted fire and 
ritual pogroms over universal cultural monuments. Let's leave aside the fact that this conflict was 
accompanied by the destruction of Armenian art and culture. Even without visual evidence, 
UNESCO and the UN have adopted a number of resolutions on the destruction of the Armenian 
cultural heritage in Azerbaijan. The war of 2020 was an exception in this respect, and the 
pogromist soldiers in their euphoria and joy had no idea that they were publishing materials about 
crimes. It should be noted that Baku very quickly realized that such publications could have 
consequences, and tried to stop them, announcing that these actions were condemned, and their 
perpetrators would be prosecuted. 

However, the materials available on the web are enough to initiate a real criminal 
prosecution, and, equally importantly, enough to make public a public assessment. Humanity has 
never talked about cultural boundaries in cultural presence or coexistence. This term is defined as 
the presence of evidence of the presence of another ethnic group in the country. In specific 
conflicts, this becomes the goal of clarifying cultural boundaries and destruction. In other words, 
cultural presence is a sufficient basis for proving that the writings of a given place or foreign 
people, cultural style, lifestyle created from local raw materials, are a fact of the short-term or 
long-term nature of the presence of a particular ethnic group in the region. All this is clearly 
expressed in Azerbaijani and Kurdish, Jewish, Russian joint cemeteries preserved on the territory 

                                                            
1 New satellite images of the destroyed Sgnakh cemetery, 
https://war.karabakhrecords.info/en/2022/01/13/new-satellite-images-of-the-destroyed-sgnakh-cemetery/. 
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of the Republic of Armenia, which, although not under special protection, remain unchanged after 
the departure of representatives of these ethnic groups from their place of residence. During the 
war in Artsakh in 2020, soldiers of the Azerbaijani army fired at the monument of the Great 
Patriotic War in the village of Avetaranots for one reason: the names of the Armenians who 
participated in the war were written on the monument. The publication of this video raised many 
questions about the condition of the monuments to the Armenian soldiers of the Great Patriotic 
War in Azerbaijan and how the monuments of this group were treated in Soviet times. The fact is 
that any large-scale atrocity has its own ulterior motives, explanation and history. 

The cultural genocide carried out in Azerbaijan has deeper roots. At first glance, this attitude 
is typical only during the war or during the years of independence of Azerbaijan, but in fact 
everything is different. There is a certain attitude towards the Great Patriotic War and monuments 
dedicated to it in Azerbaijan, which becomes obvious from the public sentiment that has developed 
around the figure of Mammad Emin Rasulzade. It is impossible not to record that since Soviet 
times, the Azerbaijani public has shown a loyal attitude to Mammad Emin Rasulzada, who during 
the Great Patriotic War was engaged in organizing the Azerbaijani Legion of the Wehrmacht and 
took an active political part in the war on the side of fascist Germany. Now monuments to him and 
his busts are being installed in Azerbaijan. Mammad Rasulzade is now being presented online as 
an Azerbaijani public and political figure. Whether we like it or not, we must admit that this 
circumstance has a direct and indirect impact on the formation of the generation of independent 
Azerbaijan. Loyalty to the Azerbaijani legionnaires and radical nationalism over the past 30 years 
have brought up exactly the generation that in 2020, during the war, was engaged in the 
destruction of monuments and monuments to the Armenian heroes of the Great Patriotic War. The 
Soviet Union fought against global evil, representatives of 128-150 nationalities stood shoulder to 
shoulder during the war, about 800 different ethnic groups are mentioned, and it is difficult to 
imagine how Armenia would dare to treat such monuments badly just because the names of 
representatives of other nationalities are carved on them. 

What will happen to the bust of the hero of the Socialist labor in Shushi or to the bust of the 
twice war hero? In the temporarily occupied Armenian territories from the  Azerbaijan, where 
there are facts of the presence of Armenians, their cultural heritage is ruthlessly destroyed. One of 
such examples is the destruction in 1969 of the monument to 600 Armenian soldiers in Baku or the 
Museum of the glory of Marshals Hovhannes Baghramyan and Amazasp Babajanyan in the village 
of Chardakhlu, which was turned into a teahouse by the Azerbaijani authorities back in 1989. 

During the 1991-1994 Azerbaijan-Artsakh War, the monuments to the marshals were 
destroyed. There are many facts: specialists clan conduct doctoral research or even write a book 
about all this. In any case, what has happened requires several international conferences and 
discussions. In the case of research, we need to find out exactly what we want to pass on to future 
generations. This is especially true for preventing the spread of evil at the international level and 
suppressing radicalism. 

Below is a list of the above-mentioned destruction of monuments of the Great Patriotic War 
and evidence of cultural genocide against the Armenian heritage1: 

 1988 - The bust of Marshal Hovhannes Baghramyan was destroyed in Kirovabad, 
which was first doused with paint, and then torn off the pedestal; 

 1989 - a monument in honor of 1300 soldiers, participants of the Great Patriotic War, 
including two marshals, seven Heroes of the Soviet Union, was destroyed in the village 
of Chardakhlu; 

                                                            
1As a result of monitoring, this list is periodically updated, and we will publish it in a revised form in the next 
study prepared by our research group. 
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 2020 - Monuments to the victims of the Armenian Genocide, soldiers of the Great 
Patriotic War and the war in Artsakh are being destroyed in Shushi (ill.9); 

 The bust of twice Hero of the USSR Nelson Stepanyan was demolished in Shushi. The 
bust of the hero of the socialist labor Ivan Tevosyan was also demolished in Shushi; 

 The village of Azokh - the monument to Colonel-General Sergei Sardarov was 
destroyed; 

 Hadrut - the monument to Admiral Isakov was destroyed; 
 The village of Karin is like this - the monument to the memory of the Great Patriotic 

War was destroyed (ill.10); 
 The village of Metz Taher - the museum of Marshal Armenak Khanferyants was 

destroyed; 
 The village of Avetaranots - the complex of memory of soldiers of the Great Patriotic 

War was targeted with machine guns; 
 Aknakhpyur village - the monument of the Great Patriotic War was destroyed. 
Judging by the chronology and geography of what happened, the list can be continued, 

although it is enough to understand what is happening in the territories of Karabakh occupied by 
Azerbaijan. We should add that the same fate will befall all other monuments and traces of the 
Armenian heritage in the occupied territories and in Azerbaijan. It is safe to say that a purposeful, 
state-sanctioned cultural genocide of the Armenian heritage is being carried out in Azerbaijan1. 

Destruction of Historical and Cultural Heritage as War Crimes 
The 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 

Conflict2, known as the Hague Convention, prohibits the military targeting of cultural property 
during armed conflict. Article 4 Respect for cultural property reads as follows (emphasis added): 

1. The High Contracting Parties3 undertake to respect cultural property situated 
within their own territory as well as within the territory of other High Contracting 
Parties by refraining from any use of the property and its immediate surroundings 
or of the appliances in use for its protection for purposes which are likely to expose 
it to destruction or damage in the event of armed conflict; and by refraining from 
any act of hostility, directed against such property.  

2. The obligations mentioned in paragraph 1 of the present Article may be waived only 
in cases where military necessity imperatively requires such a waiver.  

3. The High Contracting Parties further undertake to prohibit, prevent and, if 
necessary, put a stop to any form of theft, pillage or misappropriation of, and any 
acts of vandalism directed against, cultural property. They shall refrain from 
requisitioning movable cultural property situated in the territory of another High 
Contracting Party.  

                                                            
1Gevorgyan A. The fate of the monuments of the Great Patriotic War in Nagorno-Karabakh, 
https://regnum.ru/news/polit/3341486.html. 
2UNESCO, Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 1954; 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-
hagueconvention/. 
3"High Contracting Party" is defined in the Second Protocol as a State Party to the Convention. 
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4. They shall refrain from any act directed by way of reprisals against cultural 
property.  

5. No High Contracting Party may evade the obligations incumbent upon it under the 
present Article, in respect of another High Contracting Party, by reason of the fact 
that the latter has not applied the measures of safeguard referred to in Article 31. 

The Second Protocol to the Hague Convention (added in 1999) further reinforced the scope 
of the Hague Convention and clarified some of its provisions. Article 7 Precautions in attack reads 
as follows (emphasis added): 

Without prejudice to other precautions required by international humanitarian law in the 
conduct of military operations, each Party to the conflict shall: 

a. do everything feasible to verify that the objectives to be attacked are not cultural 
property protected under Article 4 of the Convention; 

b. take all feasible precautions in the choice of means and methods of attack with a 
view to avoiding, and in any event to minimizing, incidental damage to cultural 
property protected under Article 4 of the Convention; 

c. refrain from deciding to launch any attack which may be expected to cause 
incidental damage to cultural property protected under Article 4 of the Convention 
which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage 
anticipated; and 

d. cancel or suspend an attack if it becomes apparent: 
i.  that the objective is cultural property protected under Article 4 of the Convention; 

ii. that the attack may be expected to cause incidental damage to cultural property protected 
under Article 4 of the Convention which would be excessive in relation to the concrete 
and direct military advantage anticipated. 

Both Azerbaijan and Armenia ratified the Hague Convention in 1993 (the Second Protocol in 
2001 and 2006 respectively)2. 

In 2002 the International Criminal Court (ICC) was established to prosecute genocide, crimes 
against humanity and war crimes. Article 8(2)(b)(ix) of the Rome Statute of the ICC defines war 
crimes, among others as "intentionally directing attacks against buildings dedicated to 
religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and 
places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives" 
(emphasis added). Although neither the Republic of Armenia nor the Republic of Azerbaijan are 
parties to the ICC, the rules to respect and to protect cultural property during an armed conflict are 
considered norms of customary international law established by state practice and thus are 
binding3. 

                                                            
1 The Armenian cultural heritage in Artsakh (Nagorno-Karabakh): cases of vandalism and at risk of 
destruction by Azerbaijan, ad hoc public report, Stepanakert 26 january, 2021, p.29. 
2 UNESCO, State parties to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 
Conflict 1954,http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-
protocols/statesparties/. 
3 IHL Database - Customary IHL - https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule38 IHL 
Database - Customary IHL - https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule40. 
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Resolution No. 2347 (2017), adopted by the UN Security Council on March 24, 2017, stated 
that attacks on cultural and religious sites or historical monuments in accordance with international 
law is a war crime and that the perpetrators of such attacks should be brought to justice1 

According to the norms and principles of international law, war crimes have no statute of 
limitations. 

 
Conclusion 
Summing up the results of this study, we came to the following conclusions: 
a. Cultural genocide is an integral part of the state policy of Azerbaijan; 
b. Azerbaijani law enforcement agencies are also involved in the policy of appropriation and 

destruction of the Armenian tangible and intangible cultural heritage; 
c. The policy of ethnic cleansing and cultural genocide carried out by the military-political 

leadership of Azerbaijan against the indigenous peoples of the region proves once again 
that Azerbaijan is an enemy of civilization. 

To be continued. 
 

REFERENCES 
 

1. Gevorgyan A. The fate of the monuments of the Great Patriotic War in Nagorno-
Karabakh, https://regnum.ru/news/polit/3341486.html. 

2. IHL Database - Customary IHL - https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/eng/docs/v1_rul_rule38, IHL Database - Customary IHL - https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule40. 

3. Karapetyan S․ Azerbaijan out of civilization, Yerevan 2017. 
4. Melik-Shahnazaryan L. Azerbaijan's war crimes against the peaceful population of the 

Nagorno-Karabakh Republic, http://armenianhouse.org/mshakhnazaryan/docs-ru/crime/ 
chapter8_10.html. 

5. New satellite images of the destroyed Sgnakh cemetery, https://war.karabakhrecords.info/ 
en/2022/01/13/new-satellite-images-of-the-destroyed-sgnakh-cemetery/. 

6. Petrosyan H., Muradyan H. The cultural heritage of Artsakh/Karabakh at the cross-hairs 
of attacks, Yerevan 2022. 

7. Resolution No. 2347 (2017), https://www.unodc.org/documents/organized-
crime/mandates_on_trafficking_in_cultural_property/resolution_2347/N1707908_R.pdf. 

8. Shushi: Ghazanchetsots Holy Savior Cathedral, https://war.karabakhrecords.info/en/2021 
/06/28/shushi-ghazanchetsots-holy-savior-cathedral/. 

9. Shushi: Kanach Zham church, https://war.karabakhrecords.info/en/2021/06/23/shushi-
kanach-zham-church/. 

10. The Armenian cultural heritage in Artsakh (Nagorno-Karabakh): cases of vandalism and 
at risk of destruction by Azerbaijan, ad hoc public report, Stepanakert 26 january, 2021. 

                                                            
1 Resolution No. 2347 (2017), https://www.unodc.org/documents/organized-
crime/mandates_on_trafficking_in_ cultural_property/resolution_2347/N1707908_R.pdf. 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

140 
 

11. UNESCO, Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 
Conflict, 1954; http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and 
heritage/convention-and-protocols/1954-hagueconvention/. 

12. UNESCO, State parties to the Convention for the Protection of Cultural Property in the 
Event of Armed Conflict 1954, http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-
conflict-and-heritage/convention-and-protocols/statesparties/. 

13. Zargaryan R. Azerbaijan's destruction of Artsakh's civilizational heritage qualifies as war 
crimes,https://yerkramas.org/article/182456/unichtozhenie-azerbajdzhanom 
civilizacionnogo-naslediya-arcaxa-kvalificiruetsyakakvoennyeprestupleniya?fbclid= 
IwAR 17hP7JPYfyZaY MxscUCDJuQLvy41bTeSLRlGWrH_ WpmIiX5DYz407We9c, 
14.05.2021.   

14. Zargaryan R. Azerbaijan's centennial destruction of Artsakh's civilizational heritage, 
http://russia-artsakh.ru/node/6999?fbclid=IwAR1lkgyJ9AIPzZrrs_PIVp5g7ZSIxA3z 
Pqu5gj1-Os_RHNH0V-BY6ajZtaA.   

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

1920-2022թթ.  Արցախի բռնազավթած բնակավայրերում հայկական մշակութային 
ժառանգության ոչնչացումը որպես ռազմական հանցագործություն 

Ավանեսով Հովիկ 
Մեսրոպ Մաշտոց  Համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար, Մեսրոպ Մաշտոց 

Համալսարանի պատմության և Կովկասագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս 
Ստեփանակերտ, Արցախի Հանրապետություն 

 

Դավթյան Յանա 
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի դեկան, 

ՄՄՀ դոցենտ 
Ստեփանակերտ, Արցախի Հանրապետություն 

 

Գևորգյան Արթուր 
Քանդակագործության ազգային պարկ թանգարանի տնօրեն 

Գյումրի, Հայաստանի Հանրապետություն 
 

Սույն հետազոտությունը նպատակ է հետապնդում ներկայացնելու 1920-2022 թթ.-
ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի բռնազավթված բնակավայրերում իրականացվող 
հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման քաղաքականությունը՝ հիմք ըն-
դունելով միջազգային համապատասխան կոնվենցիաները: Հստակորեն ընդգծվում է, 
որ անպատժելիությունը պարարտ հող է նախապատրաստում նոր մշակութային ցե-
ղասպանությունների իրականացման համար: 

Վերոնշյալ նպատակի իրականացման համար ուսումնասիրության առանցքում 
դրված են հետևյալ խնդիրները. 
 ներկայացնել հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը Արցախի 

բռնազավթված բնակավայրերում 1920-2022 թվականներին, 
 հայրենական մեծ պատերազմի հուշարձանների ճակատագիրը Արցախում, 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

141 
 

 պատմական և մշակութային ժառանգության ոչնչացումը որպես ռազմական 
հանցագործություններ: 

Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ թուրք-ադրբեջա-
նաահաբեկչական տանդեմի կողմից իրականացվող ռազմական հանցագործություն-
ները, մշակութային ցեղասպանությունները և պետական ահաբեկչական քաղաքակա-
նությունը շարունակվում են մինչև օրս:  

Ուսումնասիրությունը շարադրված է առկա փաստերի համալիր քննությամբ՝ 
փաստագրական նյութերի վերլուծության մեթոդի կիրառմամբ:  

Հոդվածում հիմնավորված է այն իրողությունը, որ Ադրբեջանի կողմից իրակա-
նացվող ռազմական հանցագործությունները և պատմամշակութային ժառանգության 
ոչնչացումը կատարվում են պետական մակարդակով և հանդիսանում է Ադրբեջանի 
հայատյաց քաղաքականության բաղադրիչ, որն ակնահայտորեն ցույց է տալիս, որ 
Ադրբեջանը խաղաղության օրակարգ չունի: 

Հետազոտության արդյունքում եկել ենք այն եզրահանգման, որ Ադրբեջանը տա-
րածաշրջանում շարունակում է իր ցեղասպան ու նվաճողական քաղաքականությունը: 

Բանալի բառեր՝ մշակութային ցեղասպանություն, Արցախի  բռնազավթված բնա-
կավայրեր, հայկական մշակութային ժառանգություն, ռազմական հանցագործություն-
ներ, Հայրենական մեծ պատերազմի հուշարձաններ, հայատյացություն, քաղաքակր-
թություն, միջազգային իրավունք: 
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Уничтожение армянского культурного наследия в оккупированных территориях 

Арцаха в 1920-2022 годах как военное преступление 
Аванесов Овик 

Руководитель Центра кавказоведения Университета Месроп Маштоц, старший преподаватель 
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Цель данного исследования - представить, как в 1920-2022 годах в Азербайджане 

осуществлялась политика уничтожения армянского культурного наследия в оккупированных 
населенных пунктах Арцаха, взяв за основу соответствующие международные конвенции. 

Подчеркивается, что безнаказанность готовит благодатную почву для осуществления 
новых культурных геноцидов. 

Исследование фокусируется на следующих задачах для достижения вышеуказанной 
цели: 
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 представлять уничтожение армянского культурного наследия в 
оккупированных территориях Арцаха в 1920-2022 годах; 

 судьба памятников Великой Отечественной войны в Арцахе; 
 уничтожение исторического и культурного наследия как военные преступления. 
Актуальность темы обусловлена тем, что военные преступления, культурные геноциды и 

государственная террористическая политика, проводимая турецко-азербайджанским террорис-
тическим тандемом, продолжаются и по сей день. 

Исследование представлено комплексным изучением имеющихся фактов с использо-
ванием метода анализа документальных материалов. 

В статье обосновывается тот факт, что совершенные Азербайджаном военные прес-
тупления и уничтожение исторического и культурного наследия совершаются на государствен-
ном уровне и являются составной частью армянофобской политики Азербайджана, что ясно 
показывает, что у Азербайджана нет мирной повестки дня. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что Азербайджан продолжает свою 
геноцидальную и агрессивную политику в регионе. 

Ключевые слова: культурный геноцид, оккупированные населенные пункты Арцаха, 
армянское культурное наследие, военные преступления, памятники Великой Отечественной 
войны, армянофобия, цивилизация, международное право. 

       
ill. 1-3 The Church of Holy Saviour Ghazanchetsots in Shushi after the Azerbaijani missile 

attack 

  
ill. 4-5  
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ill. 6 

  
 

ill.7 Satellite images of the cemetery 09.2020   ill. 8 Sgnakh cemetery 2021.08 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ill. 9 
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ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ 
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ* 

 

ՀՏԴ 347.2 

  Գրիգորյան Ալիսա 

Արցախի պետական համալսարանի  
Պատմության  և իրավագիտության ամբիոնի դասախոս 

Ստեփանակերտ, Արցախի Հանրապետություն 
alisagrigoryan1979@mail.ru 

 
Աշխատանքի նպատակն է ձևավորել պատկերացումներ սեփականության իրա-

վունքի ձեռքբերման հիմքերի, եղանակների, դրանց դասակարգման, սեփականության 
իրավունքի ձեռքբերման եղանակների գիտական իմացության խորացմանը, թեմայի 
հետ առնչվող  մի շարք հարցերի լուսաբանմանը։  

Նշված խնդիրներին հասնելու համար  անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները՝ 
բացահայտել սեփականության իրավունքի բովանդակությունը, վերլուծել սեփականութ-
յան իրավունքի ձեռքբերման հասկացությունը,  հիմքերը, ձևավորման եղանակները, թե-
մային վերաբերող գրականության մեջ գոյություն ունեցող հիմնական տեսակետների 
սպեկտրի շարադրումը, սեփական տեսակետի ձևավորումը և հիմնավորումը : 

Նյութեր և մեթոդներ։ Հոդվածում արծարծվող հիմնախնդրի քննարկման համար 
հիմնականում հիմք է հանդիսացել ռուսալեզու գրականությունը, իսկ հետազոտման  ըն-
թացքում օգտագործել ենք իրավահամեմատական, համակարգային-վերլուծության,  ի-
րավունքի նորմի մեկնաբանման մեթոդները։ 

Բանալի բառեր՝  սեփականության իրավունք, սեփականության իրավունքի ձեռք-
բերման հիմքեր և եղանակներ, իրավահաջորդության չափանիշներ, սեփականության 
իրավունքի ձեռքբերման սկզբնական և ածանցյալ եղանակներ, ստեղծում, փոխան-
ցում, առգրավում, հետգնում: 

 
Ներածություն  
Սեփականության իրավունքի ինստիտուտը հասարակական գիտակցության 

պատմության մեջ գլխավոր հարցերից մեկն է հանդիսանում։ Տվյալ ինստիտուտի նշա-
նակությունը կայանում է հասկանալու սեփականության իրավաբանական կառուցված-
քի ժամանակակից իմաստն ու բովանդակությունը։ Քաղաքացիների նյութական և հոգ-
ևոր պահանջմունքները հիմնականում բավարարվում են սեփականության իրավուն-
քով նրանց պատկանող ունեցվածքի հաշվին: Այդ սեփականությունը նախ և առաջ 
սպառողական կարիքների բավարարման համար նախատեսված բարիքների յուրա-
                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 21.07.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել Մխիթար Գոշ Միջազգային համալսարանի իրավագիտության 
ամբիոնի վարիչ՝ ի.գ.թ. դոցենտ Ս. Բարխուդարյանը: 12. 08. 2022: 
Հոդվածն տպագրության է ընդունվել 28.08.2022: 
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ցում է, սպառման առարկաների պատկանելության, օգտագործման և տնօրինման կա-
պակցությամբ առաջացող հասարակական հարաբերություն։ Դրա հետ միասին սեփա-
կանության իրավունքով քաղաքացիներին կարող են պատկանել արտադրության մի-
ջոցներ և գործիքներ, որպիսիք քաղաքացին կարող է օգտագործել ինչպես իր և իր ըն-
տանիքի անդամների կարիքների համար, այնպես էլ արտադրություն կազմակերպե-
լու, այլ առևտրային գործունեությամբ զբաղվելու, վարձու աշխատանք օգտագործելու 
և շահույթ ստանալու նպատակով գործարարությամբ զբաղվելու համար։  

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 
Եվրոպական Կոնվենցիայի թիվ 1 արձանագրության 1-ին հոդվածի համաձայն1 յուրա-
քանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ ունի իր գույքից անարգել օգտվելու 
իրավունք։ Ոչ ոքի չի կարելի զրկել իր գույքից, բացառությամբ՝ ի շահ հանրության և 
այն պայմաններով, որոնք նախատեսված են օրենքով և միջազգային իրավունքի այլ 
սկզբունքներով։ Սեփականության իրավունքն իր ամրագրումն է ստացել նաև ՀՀ Սահ-
մանադրության 60-րդ հոդվածի 1-ի մասում, ըստ որի՝ յուրաքանչյուր ոք ունի օրինա-
կան հիմքով ձեռք բերած սեփականությունն իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգ-
տագործելու և տնօրինելու իրավունք2։ 

Քննարկում, հիմնական տեքստ։  Սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղա-
նակը մի կողմից իրենից ներկայացնում է արտաքին ակտ՝ վկայակոչելով կատարվող 
սեփականության իրավունքի ձեռքբերման օրինականությունը, մյուս կողմից՝ դրա ձեռք 
բերման իրավական հիմքերը։ Սեփականության իրավունքի ձեռքբերման համար ոչ 
բոլոր դեպքերում է արտաքին ձևական ակտ պահանջվում, բայց և ձեռքբերման օրի-
նականությունն ունի էական նշանակություն։ Առաջին,  սեփականության իրավունքի 
բնույթն որպես դրական իրավունքի ինստիտուտ, ինքնին սահմանված ձև է պահան-
ջում։ Երկրորդ՝ սեփականության իրավունքի գործողությունը սահմանափակվում է 
միայն օրենքում նշված սահմաններով։ 

Իրավաբանական գրականության մեջ նշվում է, որ կյանքի ապահովման նպա-
տակով տարբեր բարիքների պահանջը և որակի բարձրացումը դրա ձեռքբերման 
անհրաժեշտություն է առաջացնում3։ Նյութական արժեքների նկատմամբ բացարձակ 
տիրապետում ձեռքբերելու ձգտումը պայմանավորված է իրավական ակտերում մի 
շարք առանձնահատկությունների ամրագրման անհրաժեշտությամբ, դրանց նկատ-
մամբ ձեռք բերելով  բացարձակ իրավունք՝ սեփականության իրավունք4։ 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ քաղ օր-ք) գլուխ 11-ը բովանդակում է 
իրավաբանական փաստերի ամբողջական համակարգ, որտեղ անդրադարձ է կա-
տարվում սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքերին։ Նման փաստերի հա-
մակցությունը, հանդիսանալով որպես գույքի նկատմամբ բացարձակ իրավունք ձեռք 
բերելու իրավաբանական կազմ, գրականության մեջ ընդունված է անվանել սեփակա-
նության իրավունքի ձեռքբերման հիմքեր կամ եղանակներ։ Ներկայումս իրավաբանա-

                                                            
1Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական 
Կոնվենցիա, Հռոմ 1950թ.: 
2 ՀՀ սահմանադրություն 2005թ, 2015թ, փոփոխություններով: 
3 Васьюта Д.В. Понятие и виды способов и оснований приобретения (возникновения) право 
собственности.// Юристь 2015, N 24,C 16: 
4 Указ, учеб, стр 16: 
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կան գրականության մեջ միասնական կարծիք չկա «հիմք» և «եղանակ» հասկացութ-
յունների վերաբերյալ: Դրանք կիրառելի են «սեփականության իրավունքի ձեռքբե-
րում» եզրույթի իմաստով։ 

Ե․Ա․Սուխանովը իր աշխատանքներում նշված հասկացությունները օգտագոր-

ծում է որպես հոմանիշներ, նման երևույթները բացատրելով հետևյալ կերպ՝ «քանի որ 
սեփականության իրավունքի առաջացման (հիմքերի) հետ կապված իրավաբանական 
փաստերի մեծ մասը վերաբերվում է իրավաբանական գործառույթների խմբին 
(ընդգրկելով անշուշտ իրավաբանական արարքները) ընդունված է նաև դրանց ան-
վանել սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակներ1։ Գոյություն ունի նաև 
կարծիք, համաձայն որի «սեփականության իրավունքի ձեռքերման հիմքեր» և «սեփա-
կանության իրավունքի ձեռքբերման եղանակներ» հասկացություններն հավասարան-
շանակ են և քաղաքացիական իրավունքում դրանք տարանջատելու հիմքեր չկան։ 
Իրենց հերթին Մ․ Բուբնովը2, Ի․Կիսելյովը3, Ն․Օգնեվան4, Ի․Տարարիշկինը5 անդրա-

դարձել են նշված հասկացությունների տարբերություններին և նշել, որ «սեփականութ-
յան իրավունքի ձեռքբերման հիմք ասելով պետք է հասկանալ իրավաբանական գոր-
ծողություններ, կամ հասկացություններ, իսկ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման 
եղանակ՝ օրենքում նշված փաստացի գործողությունները: 

Կիսում ենք շված հեղինակների տեսակետները, քանի որ, որ «հիմք» և «եղա-
նակ» հասկացություններն իրենց բովանդակությամբ  նույնական չեն։ 

Այսպես՝ օրինակ՝ «հիմք» եզրույթն օգտագործվում է իրավաբանական փաստերի 
թվարկման՝ քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների առաջացման 

(ՀՀ քաղ․օր-ք․հոդվ․10), սեփականության իրավունքի ձեռք բերման, կամ դադարեց-

ման (ՀՀ քաղ․ օր–ք 172,179 հոդվածներ), նոր ստեղծված անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման ժամանակ (քաղ․օր–ք, հոդվ.173)։ Իրավաբա-

նական փաստեր ասելով՝ ընդունված է հասկանալ ՙկյանքի որոշակի հանգամանքներ 
(պայմաններ, իրավիճակներ), որոնց հետ իրավունքի նորմերը կապում են իրավահա-
րաբերությունների առաջացումը, փոփոխումը և դադարումը՚։  

Իրավաբանական գրականության մեջ առանձնացվել են իրավաբանական փաս-
տերի հատկանիշները, որի համաձայն իրավաբանական փաստը- դա գործողություն 
կամ անգործություն է, որը ամրագրված է նորմատիվ իրավական ակտում, փաս-
տաթղթերով հավաստվել է, առաջացնում է որոշակի իրավական հետևանքներ և այլն։ 

«Եղանակ ասելով հասկացվում է գործողություն կամ գործողության համակարգ, 
որը կիրառվում է որևէ աշխատանք կատարելիս, ինչ–որ բան իրականացնելիս։ ՀՀ 
քա․օր–քը «եղանակներ» եզրույթն օգտագործում է մասնավորապես գործողություն-

                                                            
1 Նույն տեղում, с. 16. 
2 Бубнов М.Ю. Приобретательная давность как основание приобретения права собственности: 
автореф.дис…канд. юрид. наук. -Рязань,2005, стр 46: 
3 Киселев И.А. Права собственности граждан на недвижимое имушество; особенности приобретения и 
осушествления: дис. …канд.юрид. наук-Рязань.,2005,- стр. 46. 
4 Огнева Н.И. Теоретические и практические вопросы приобретения и прекрашения права 
собственности гражданами: автореф.дис. …канд.юрид. наук.-М.,2006.-стр .12: 
5 Тарарышкина И.С. Основания приобретения права собственности гражданами; 
автореф.дис….канд.юрид. наук.-Краснодар,2005, стр.18: 
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ների համակցության թվարկման ժամանակ, ուղղված քաղաքացիական իրավունքնե-
րի պաշտպանությանը (ՀՀ քաղ. օր-ք հոդված 14), պարտավորությունների կատար-

ման  ապահովման եղանակներին (ՀՀ քաղ․օր–ք հոդվ․368): Ըստ անալոգիայի՝ լրիվ 

տրամաբանական է տվյալ եզրույթի օգտագործումը սեփականության իրավունքի ա-
ռաջացմանն ուղղված գործողությունների տարբերակների քննարկման համար։ Եվ 
ինչպես իրավացիորեն նկատել է Բ․Խասկելբերգը, ինքնին «իրավունքի ձեռքբերման 

եղանակը», սովորաբար ոչ «խորհրդային և ոչ էլ ժամանակակից ռուսական իրավա-
բանական գրականությունում չի բացահայտվում»1։ 

Մի շարք դեպքերում սեփականության իրավունքի առաջացման համար, իրա-
վունքի ձեռքերման որոշակի եղանակի գործողություններից զատ, անհրաժեշտ է այլ 
իրավաբանական փաստերի առկայություն (երրոդ անձանց գործողություն կամ ան-
գործություն, իրադարձություններ)։ Օրինական ժառանգման կարգով սեփականության 
իրավունք ձեռք բերելու եղանակներով, որը նախատեսված է քաղ․օր–քի 1225 հոդ-

վածով, իրավակրողի կամքից բացի անհրաժեշտ են հետևյալ հիմքերը՝ (իրավաբանա-
կան փաստերը) ժառանգորդի մահը, նախորդ հերթի ժառանգորդների բացակայությու-
նը, ժառանգության կազմում գույքի առկայությունը և այլն։ Նման իրավաբանական 
փաստերի բացակայությունը, ինչպես արդարացիորեն նշում է Դ․Վասյուտան, բերում 

է գործողություններ կատարելու հիմքերի բացակայությանը, որը կազմում է սեփակա-
նության իրավունքի ձեռքբերման այս կամ այն եղանակը։  Այսպիսով՝ սեփականության 
իրավունքի ձեռքբերման համար, այսինքն գույքի նկատմամբ բացարձակ իրավունքի 
առաջացման համար անհրաժեշտ են հիմքեր։ Կիրառելի նման հիմքերի համար գիտ-
նականի կարծիքով, տրամաբանական է օգտագործել «սեփականության իրավունքի 
ձեռքբերման հիմքեր» հասկացությունը2։ 

Նշենք նաև, որ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման համար փաստացի գոր-
ծողությունների կատարումը անհրաժեշտ է, բայց ոչ բավարար։ Օրինակ՝ գույքի փո-
խանցումը հնարավորություն է տալիս խոսել սեփականության իրավունքի առաջացման 
վերաբերյալ։ Այն կարող է իրականացվել նաև այլ համաձայնությունների ուժով, որոնք 
սեփականության իրավունքի փոխանցման հետ բնավ կապված չեն, օրինակ՝ գույքի ժա-
մանակավոր օգտագործումը։ Սեփականության իրավունքը կարող է առաջանալ միայն 
այն դեպքում, երբ գույքի փոխանցման հիմքում ընկած է իրավաբանական փաստը, որը 
հանդես է գալիս որպես սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմք։ Համապատաս-
խանաբար սեփականության իրավունքի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է եղանակ-
ների և հիմքերի համակցություն։  

Քաղաքացիական իրավունքի գիտության մեջ ընդունված է առանձնացնել սեփա-
կանության իրավունքի ձեռքբերման եղանակների հետևյալ տարատեսակները՝ միա-
կողմանի և բազմակողմանի, նյութական և ոչ նյութական, հատուցելի և ոչ հատուցելի, 
պետական, մունիցիպալ և մասնավոր սեփականության ձեռքբերման եղանակներ, 

                                                            
1Хаскельберг Б.Л. Основания и способы приобретения права собственности. (общие вопросы). 
Цивилистические исследование: Ежегодник гражданского права. Выпуск второй. (2005).-
М.,2006.,с.342: 
2 Васьюта Д.В., указ. раб., стр. 17. 
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հարկադիր և ինքնակամ, ընդհանուր (կիրառելի բոլոր անձանց նկատմամբ)  և հատուկ 
(որոշակի խմբի սուբյեկտների նկատմամբ)։ 

 Սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքերը ՀՀ քաղաքացիական իրա-
վունքում ավանդաբար ընդունված է բաժանել՝ սկզբնականի և ածանցյալի։Դեռևս դա-
սական հռոմեկան իրավունքում ձեռքբերման եղանակը համարվում էր սկզբնական 
(acquisition originaria), եթե ձեռքբերողի սեփականության իրավունքը հիմնված չի եղել 
այլ անձի իրավունքի վրա և ածանցյալ (acquisition denvativa), եթե ձեռք բերողի սեփա-
կանության իրավունքը հիմնված է եղել նախորդ սեփականատիրոջ իրավունքի վրա 
(ձեռքբերողը դառնում է նախորդ սեփականատիրոջ իրավահաջորդը)։ 

Մինչհեղափոխական գրականության շրջանակներում ընդհանուր առմամբ համա-
կարծիք էին սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակները՝ սկզբնականի և 
ածանցյալի դասակարգման հետ կապված։ Գ․Շերշենեվիչը պնդում էր, որ սեփակա-

նության իրավունքի առաջացման սկզբնական եղանակի միջոցով է օբյեկտի նկատ-
մամբ առաջանում սեփականությունը չհամարվելով որևէ մեկի սեփականությունը, կամ 
էլ այն օբյեկտի նկատմամբ, որը թեկուզ և այլ անձի սեփականությունն էր համարվում, 
բայց ծառայում է նոր ձեռքբերողի տիրապետմանը՝ անկախ նախորդ սեփականատի-
րոջ իրավունքներից։ Ածանցյալ եղանակով  ձեռքբերված իրավունքների ծավալը պայ-
մանավորված է նախորդ սեփականատիրոջ իրավունքով, որն առկա չէ սկզբնական 
եղանակում։ Դրանից բացի, ի տարբերություն առաջին եղանակի, ածանցյալ եղանակի 
դեպքում միշտ կա անհրաժեշտություն ստուգելու նախորդ սեփականատիրոջ իրա-
վունքները1: 

Ո․Սինայսկին գտնում էր, որ սկզբնական եղանակի դեպքում սեփականության ի-

րավունքն առաջանում է առաջին անգամ և կամ էլ  այնպիսի ձևով, որ սեփականութ-
յան նախկին իրավունքը համարվում է գոյություն չունեցող։ Ածանցյալի դեպքում սե-
փականության իրավունքը նոր սեփականատիրոջ համար մտցնում է լրացուցիչ ծան-
րաբեռնում, իսկ երկրորդ եղանակի ժամանակ նման ծանրաբեռնումը բացակայում է2։ 

Դ․Մեյերը, քննադատելով  սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակնե-

րի դասակարգման հիմքերը, ելնում էր նրանից, որ իրավաբանական կենցաղում չկան 
ոչ–ոքի չպատկանող իրեր, իսկ եթե դրանք անգամ գոյություն ունեն, ապա  բոլորովին 
օտար են իրավաբանական սահմանումներին, օրինակ՝ ինչպես մոլորակին։ Նրա կար-
ծիքով, սեփականության իրավունքը, ինչպես և ցանկացած իրավունք, ունի որոշակի 
սկիզբ և ճանապարհ, որոնց հետ բացվում է այդ սկիզբը, անվանում  են սեփականութ-
յան իրավունքի ձեռքբերման եղանակներ։ Իրավագետն առանձնացրել է սեփակա-
նության իրավունքի ձեռքբերման եղանակների տեսակները՝ 1) տիրապետման  միջո-
ցի պահանջ (սեփականության իավունք ձեռք չի  բերվում, եթե ձեռքբերողը դեռևս չի 
տիրապետում գույքին), 2) կախված չէ տիրապետման հետ3։ Իր հերթին քնննադատե-
լով Դ․Մեյերի կարծիքը՝ Ե․Վասկովսկին  նշում էր, որ ձեռքբերման եղանակների բա-

ժանման առաջարկվող տեսակետը, իրավաբանական տեսանկյունից աննպատակա-
հարմար է և չի հանգեցնում էական իրավական հետևանքների։ Սկզբնական եղանակի 

                                                            
1 Шершеневич Г.ф. Учебник русского гражданского права (по изд.1907г.). 
2 Синайский В.Н. Русское гражданское право,-Спб,1997, Тула: Автограф, 2001, стр 218: 
3 Мейер Д.И. Русское гражданское право,-М.,2002.-с.218: 
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ժամանակ ձեռքբերողի մոտ առաջ է գալիս նոր սեփականության իրավունք, իսկ ա-
ծանցյալի դեպքում ուրիշի իրավունքը ձեռքբերողին է անցնում այն տեսքով, ինչպիսին 
այն գոյություն ուներ նախկին կրողի մոտ1։ 

Յու․Անդրեևի կարծիքով՝ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման սկզբնական և 

ածանցյալ եղանակների տարբերության հիմք են հանդիսանոմ վերը նշված երկու 
հատկանիշները՝ իրավունքի կամաարտահայտումը և և իրավահաջորդությունը։ Սե-
փականության իրավունքի առաջացման դեպքում, օրինակ՝ տիրազուրկ գույքի նկատ-
մամբ (սկզբնական եղանակ) չի պահանջվում այդ գույքից հրաժարված նախկին սե-
փականատիրոջ կամաարտահայտումը։ Շատ դեպքերում տիրազուրկ գույքի սեփա-

կանատերն ընդհանրապես հայտնի չէ (ՀՀ քաղ․օր–ք հոդվ.178,1մաս)։ Բայց միաժա-

մանակ տիրազուրկ գույքի սեփականության իրավունքի սկզբնական եղանակի դեպ-
քում բացակայում է նաև նախորդ սեփականատիրոջ իրավահաջորդությունը (բացա-
կայության կամ անհայտ լինելու հանգամանքով)։ Ածանցյալ եղանակի դեպքում  առկա 
է իրավանախորդի կամքը և իրավահաջորդության իրավունքը նոր սեփականություն 
ձեռքբերողի նկատմամբ: Քանի որ սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը տիրա-
պետման վաղեմության ուժով հնարավոր է նաև  տիրազուրկ գույքի նկատամբ, ապա  
այն  վերաբերում է սեփականության իրավունքի ձեռքբերման՝ հաշվի առնելով իրա-
վանախորդի սեփականության իրավունքի կորստի և իրավահաջորդի կամքը: 

Տվյալ դասակարգման նշանակությունը տեսության և գործնական տեսանկյունից 
կայանում է ձեռքբերողի իրավական կարգավիճակի սահմանման տարբեր մոտեցում-
ներով, որը կախված է սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակից։             
Այսպես՝ եթե ածանցյալ եղանակը ընկած է սեփականության իրավունքի ձեռքբերման 
հիմքում (օրինակ՝ ժառանգում, կամ քաղաքացիա–իրավական գործարք), ապա նոր 
սեփականատիրոջմ իրավասությունները փոխանցվում են նույն ծավալով, որքանով 
որ այն պատկանում էր նախորդին, քանի որ ոչ ոք չի կարող մյուսին տալ առավել 
իրավունք, քան ինքն ունի՝ բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի։ Եթե սե-
փականության իրավունքի ձեռքբերումն իրականացվում է սկզբնական եղանակով 
(օրինակ՝ գտանքի՝ ՀՀ քաղ․օր–ք հոդվ.180, գանձի՝ ՀՀ քաղ․օր-ք հոդվ․186 ), ապա սե-

փականատերը ձեռք է բերում իրավասությունների այն ծավալը, որը նախատեսված է 
համապատասխան նորմերով, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ գտածոյի 
նախորդը չկա, կամ էլ վերջինիս սեփականության իրավունքն առաջանում է նախկին 
սեփականատիրոջ իրավունքից անկախ։ 

Տարբեր հեղինակների կողմից առաջարկվում են տարբեր չափանիշներ սեփա-
կանության իրավունքի ձեռքբերման տարանջատման նպատակներով։ Որոշ հեղի-
նակներ գտնում են, որ սեփականության իրավունքն ածանցյալ եղանակով ձեռք է բեր-
վում ձեռքբերողի համաձայնությամբ և նախկին սեփականատիրոջ կամքով, իսկ 
սկզբնականի դեպքում՝ առաջին անգամ կամ անկախ սեփականատիրոջ կամքից, որը 
վկայում է նախորդ սեփականատիրոջ կամքը հիմք ընդունելու անհրաժեշտության մա-

սին2։ Այսպես, օրինակ, Օ․ Իօֆֆեն գրում է․«Սկզբնական եղանակները նրանց համար 

                                                            
1 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права.-М.,2003, с. 303. 
2 Советское гражданское право, курс лекций.Л.,1958,ч.1, стр 253: 
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բնութագրվում են այն ընդհանուր պահով, որ դրանք կապված չեն նախկին սեփակա-
նատիրոջ կամքից, քանի որ նման բան ընդհանրապես չկա կամ նրա կամքը հաշվի չի 
առնվում1։ Ածանցյալ եղանակները բնութագրվում են նրանով, որ սեփականության 
իրավունքը ձեռք է բերվում միայն նախորդ սեփականատիրոջ կամքով և նոր սեփա-
կանատիրոջ համաձայնությամբ։ Միաժամանակ պրակտիկայում հանդիպում են դեպ-
քեր, երբ նշված չափանիշը չի աշխատում, օրինակ՝ նախորդ սեփականատիրոջ սե-
փականատիրական իրավունքի հարկադիր դադարեցումը (սեփականատիրոջ պար-

տավորություններով գույքի վրա բռնագանձում տարածելը ՀՀ քաղ․օր–ք հոդվ.281):   

Տվյալ իրավիճակում իրավասությունները ձեռքբերողին են անցնում նույն ծավա-
լով, որքանով այն իր տեղն ուներ նախորդ սեփականատիրոջ մոտ,  քանի որ այստեղ 
ծանրաբեռնվածությունը դադարեցնելու հիմքեր չկան2։ 

Գենկինի կարծիքով՝ ածանցյալ եղանակ ասելով հասկացվում է «անձի կողմից սե-
փականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակ, որը հիմնվում է նախորդ սեփակա-
նատիրոջ իրավունքի վրա3։ Ածանցյալ ձևով սեփականության իրավունքի ձեռքբերման 
հնարավորությունը նախորդ սեփականատիրոջ արտահայտած կամքի բացակայութ-
յամբ հեղինակի կողմից թույլատրվում է, բայց բացառապես՝ ժառանգման դեպքում։ 

Մնացած դեպքերում, ինչպես պնդում է Դ․Գենկինը, սեփականության իրավունքը, 

ածանցյալ ձեռքբերման դեպքում, պետք է փոխանցվի սեփականատիրոջ կողմից 
իրավազոր անձի կամ հենց սեփականատիրոջ կողմից։ 

Մյուս հեղինակները՝ որպես սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակնե-
րի տարանջատման չափանիշ առաջարկում են օգտագործել իրավահաջորդությունը4: 

«Իրավահաջորդությունը սուբյեկտիվ իրավունքի փոխանցումն է (լայն իմաստով 
նաև իրավական պարտավորության) մեկ անձից (իրավակրողից) մյուսին՝ (իրավահա-
ջորդին) ածանցյալ իրավաձեռքբերման կարգով5։ Համաձայն տվյալ չափանիշի՝ եղա-
նակները, որոնց դեպքում սեփականության իրավունքի փոխանցումը տեղի է ունենում 
մի անձից մյուսին, անվանում են ածանցյալ, իսկ այն դեպքում, երբ նոր սեփականա-
տիրոջ  իրավունքը կախված չէ նախորդի իրավունքից, կամ էլ նման բան երբեք տեղի 
չի ունեցել՝ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման սկզբնական եղանակ։ 

Սեփականութան իրավունքի ածանցյալ ձեքբերումը Յու․Տոլստոյը բնութագրում է  

որպես իրավաձեռքբերում, որի հիմքում ընկած է նոր սեփականատիրոջ իրավունքի 
կախվածությունը նախորդի իրավունքներից և այդ որակով դիտարկում է ոչ միայն 
դրա ձեռքբերումը ժառանգման  կարգով կամ պայմանագրով, այլև՝ գույքի նկատմամբ 
անձի սեփականության իրավունքի դադարման դեպքերում, որը նրան չի կարող պատ-
կանել և այլն։ Մեր կարծիքով՝ առավել հիմնավոր է այն տեսակետը, որի համաձայն՝ 
սեփականության իրավունքի ածանցյալ ձեռքբերումը տեղի է ունենում այն դեպքերում, 
երբ առկա է ձեռքբերողի իրավունքի կախվածություն նախորդի իրավունքից։ 

                                                            
1 Иоффе О.С. Советское гражданское право. Л.1958.с.283: 
2 Тарарышкина И.С. указ. раб., стр 49: 
3 Генкин Д.М. Право собственности в СССР. Курс советского гражданского права .М.,  1961. С.126: 
4 Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву.М.,1962, с.6-20: 
5 Նույն տեղում, с.282: 
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Սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակների դասակարգման ժամա-
նակ անընդունելի է համարվում այդ երկու չափանիշներն օգտագործելու փորձերը։ Այս-

պես,  Ե.Սուխանովը սկզբնական եղանակներին է դասում դեպքերը, անկախ նախորդ 

սեփականատիրոջ իրավունքներից, կամ էլ, երբ դա ընդհանրապես չի եղել, իսկ ածանց-
յալի որակով դիտարկում է այն եղանակները, որոնց ժամանակ սեփականության իրա-
վունքն առաջանում է նախորդ սեփականատիրոջ կամքով1։ Հաշվի առնելով, որ տվյալ 
դասակարգումը չի նախատեսում սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակ-
ներ, որի դեպքում նախորդ սեփականատիրոջ իրավունքները, իր կամքից անկախ, դա-
դարում են, վերջին տեսակետի հետ դժվար է համաձայնել։  

Այսպիսով՝ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակների տարանջատ-
ման   չափանիշների վերաբերյալ տարբեր տեսակետների քննարկումից կարծում ենք, 
առավել ճիշտ և իրականությանը համապատասխաող է համարվում իրավահաջորդութ-
յան չափանիշը,  քանի որ  հնարավորություն է տալիս առավել վերաբերելի համարել սե-
փականության իրավունքի ձեռքբերման տարբեր եղանակներն ինչպես սկզբնականի, 
այնպես և ածանցյալի դեպքում։ 

Ելնելով նշված չափանիշներից՝ անհրաժեշտություն է առաջանում առանձնացնել 
սեփականության իրավունքի ձեռքբերման կոնկրետ եղանակները։ Սակայն ինչպես 
ցույց է տալիս իրավաբանական գրականության վերլուծությունը, այն իրենից  դժվա-
րություններ է ներկայացնում՝ կապված սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղա-

նակներին վերաբերող միատեսակ կարծիք չլինելու հանգամանքով։  ՀՀ քաղ․ օր–քի 11-

րդ գլխում նույնպես տվյալ հարցի վերաբերյալ միանշանակ պատասխան չի տրվում։ 
Միաժամանակ  գրականության վերլուծությունները հնարավորություն են տալիս 

հետևություններ անել այն մասին, որ հեղինակների կողմից հստակ տարանջատում չի 
արվում սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքերի և եղանակների միջև՝ այդ 
հասկացությունները փոխարինելով մեկը մյուսով։ Դեռ ավելին՝ կարելի է պատկերացնել, 
որ քաղ․օր-քի 173-188-րդ հոդվածները սոսկ հանդիսանում են դրույթներ, որոնք  սոսկ 

կոնկրետացնում են քաղ․ օր–քի 172  հոդվածի դրույթները և բացահայտում վերջինիս 

նշանակությունը։ 
Վերջին ժամանակներում սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքերն առա-

վել հաճախ են օգտագործվում քաղաքացիական իրավունքի մասնագետների կողմից։  

Այսպես՝ Ի.Տարիշկինը, ելնելով իրավահաջորդության չափանիշից, առաջարկում է որ-

պես սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակ առանձնացնել նոր գույքի (իրի) 
ստեղծումը և տիրապետումը, իսկ ածանցյալի որակով՝ փոխանցումը և հետգնումը2։ 

Մ․ Պոպովիչը, նշված սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակների կող-

քին, առաջարկում է ածանցյալ եղանակների թվին դասել նաև բռնագրավումը3։ Ըստ 
որում՝  ՌԴ․–ան Քաղ․ օր–քի 219-234-րդ հոդվածներում (ՀՀ քաղ․ օր–ք, 173-178 hոդ-

վածներ) ամրագրված դրույթները  նրանք դասում են սեփականության իրավունքի 
ձեռքբերման հիմքերին, որն առավել տրամաբանական է և իրականությանը համապա-
                                                            
1 Гражданское право:учеб.в 4т:/от вред Е.А. Суханов. 3-е изд.перераб.и доп..М.,1962, с6-20: 
2 Նույն տեղում, Тарарышкина И.С стр.50. 
3 Попович М.М. Приобретение прав собственности в гражданском праве России: авт. Дисс….канд. 
юрид. Наук.Волгоград,2002. С.14: 
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տասխանող, քանի որ տվյալ հոդվածներում մատնանշվում է իրավաբանական փաս-
տերի մասին, որոնք նշանակություն են ձեռք բերում իրավազոր անձի կողմից համապա-
տասխան գործողություններ իրականացնելիս։ 

Համամիտ լինելով նշված հեղինակների կարծիքների հետ՝ նշենք, սեփականության 
իրավունքի ձեռքբերման եղանակները և դրան համապատասխանող հիմքերը։ 

Գույքի ստեղծմանը (պատրաստմանը)՝ որպես սեփականության իրավունքի ձեռք-
բերման եղանակ, համապատասխանում են հետևյալ հիմքերը՝ նոր ստեղծված անշարժ 
գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը (հոդվ.173), վերամշակումը (հոդվ.174): 

Սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը տիրապետման ճանապարհով վերա-
բերում են՝  հետևյալին՝ հավաքելու համար հանրամատչելի գույքի սեփականացումը 
(հոդվ.175) սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը վաղեմության ձեռքբերման ու-
ժով, (հոդվ.187), սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը տիրազուրկ  գույքի նկատ-
մամբ (հոդվ.178), սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը շարժական գույքի նկատ-
մամբ, որից սեփականատերը հրաժարվել է (հոդվ.179), սեփականության իրավունքի 
ձեռքբերումը գտանքի նկատմամբ (հոդվ.180), սեփականության իրավունքի ձեռքբե-
րումը առանց հսկողության թողնված կենդանիների նկատմամբ (հոդվ.183), սեփակա-
նության իրավունքի ձեռքբերումը գանձի նկատմամբ (հոդվ186): 

Ինչպես արդեն նշել ենք, սեփականության իրավունքի  ձեռքբերման ածանցյալ ե-
ղանակների դեպքում իր տեղն ունի իրավահաջորդությունը այսինքն՝ գույքային իրա-
վունքի փոխանցումը մի անձից մյուսին։ Դա հնարավոր դարձավ՝ ի շնորհիվ ժամանա-
կակից իրավակարգի, որում սեփականության իրավունքը համարվում է միասնական 
իր բովանդակութամբ, անկախ նրանից, թե ով է է հանդիսանում նրա սուբյեկտը՝ հան-
րային իրավական կազմավորումը, իրավաբանական անձը, թե ֆիզիկական անձը1։ 

Որպես սեփականության իրավունքի ձեռքբերման ածանցյալ եղանակներ հանդես 
են գալիս՝ բռնագրավումը, փոխանցումը և հետգնման իրավունքը2։ Գույքի բռնագրա-
վումը որպես սեփականության իրավունքի ձեռքբերման ածանցյալ եղանակ համար-
վում է պետության բացարձակ առանձնաշնորհը։ Սեփականության իրավունքի ձեռք-
բերման տվյալ եղանակին համապատասխանում են հետևյալ հիմքերը՝ սեփականութ-
յան իրավունքի ձեռքբերումը գույքի նկատմամբ պարտավորություններով բռնագան-
ձում տարածելիս, ռեկվիզիցիան և բռնագանձումը։ 

Որպես փոխանցման հիմքեր հետևում է  համարել իրավահաջորդությունը իրա-
վաբանական անձի վերակազմակերպման և գույքը ժառանգելիս, գույքը օտարելու վե-
րաբերյալ պայմանագրերը, սեփականաշնորհումը, անժառանգ գույքի անցումը (որպես 
ժառանգություն) պետությանը։ 

Հետգնմանը՝ որպես սեփականության իրավունքի ձեռքբերման ևս մեկ եղանակի, 
համապատասխանում է այնպիսի հիմքեր՝ ինչպիսիք են, սեփականության իրավունքի 
ձեռքբերումը գույքը օտարելիս, որն օրենքի ուժով չի կարող պատկանել տվյալ ան-
ձին, անխնա պահվող մշակութային արժեքները, անշարժ գույքի օտարումը հողակտո-
րի բռնագրավման հետ կապված, պետական և մունիցիպալ կարիքների համար հո-
ղակտորի հետգնումը և այլն։ 

                                                            
1 Նույն տեղում, Гражданское право/отв. ред. Е.А.Суханов, с.4: 
2 Նույն տեղում, Попович М.М. с.14: 
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Եզրակացություն 
Սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքերը փաստացի գործողություններ 

են, որոնց արդյունքում անձը ձեռք է բերում սեփականության իրավունք։ Այդ գործո-
ղությունները պետք է կրեն հստակ, ակնհայտ արտահայտված  բնույթ, որը հնարավո-
րություն կտա հասկանալու սեփականության իրավունք ձեռքբերելու ցանկություն 
ունեցող անձի ռեալ մտադրությունները։  Հետազոտության հիմնական եզրահանգումն 
այն է, որ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակների իրավաբանական 
բաժանումը՝ սկզբնականի և ածանցյալի, կարևորվում է նրանով, որ սեփականության 
իրավունքի ձեռքբերման  սկզբնական եղանակն առաջ է գալիս առաջին անգամ և չկա 
որևէ կասկած, որ այն առաջանում է լրիվ ծավալով, իսկ ածանցյալի դեպքում գույքի 
(իրի) նմատմամբ իրավունքը կարող է առաջանալ այն ծավալով, որն առկա էր նա-
խորդ սեփականատիրոջ մոտ։ Փաստացի սեփականության իրավունքի սկզբնական 
ձեռքբերման դեպքում սեփականատիրոջ մոտ առավել շատ են իրավունքները, քան 
ածանցյալի դեպքում: 

Վերլուծելով սեփականության իրավունքի ձեռքբերման տարբեր հիմքերը և եղա-
նակները՝ պարզեցինք, որ նշված  հարաբերությունները հավասարանշանակ չեն։ Սե-
փականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքեր համարվում են իրավաբանական 
փաստերը, որոնք օրենքի համաձայն, բերում են սեփականության իրավունքի առա-
ջացմանը։ Հավատարիմ մնալով իրավահաջորդության չափանիշներով սեփականութ-
յան իրավունքի ձեռքբերման սկզբնականի և ածանցյալի տարանջատման ավանդա-
կան տեսակետներին առաջինին պետք է վերագրել նոր գույքի ստեղծումն ու տիրա-
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РЕЗЮМЕ 

Основы и способы приобретения правa собственности 
Григорян Алиса 

Арцахский государственный университет,  
Преподаватель кафедры истории и правоведения   

Степанакерт, Арцах 
 

Целью работы является формирование представления об основах и способах приобре-
тения прва собственности, их классификации, углубление научных знаний, касающихся спо-
собов  приобретения права собственности, освещение широкого спектра вопросов, имеющих 
отношение к данной теме. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: раскрыть содер-
жание  права собственности, проанализировать понятие приобретения права собственности, 
основы, способы формирования, осветить круг основных вопросов, сушествующих в 
литературе, формулировка и обоснование собственной точки зрения. 

В ходе исследования были использованы методы сравнительно-правового, системного 
анализа, метод толкования норм права. 

Основной вывод  исследования состоит в том, что юридическое разделение способов 
приобретения права собственности на первоначальных и производных важен тем, что 
первоначальный способ приобретения права собственности возникает впервые и нет никаких 
сомнений в том, что он возникает в полном обьеме, а в случае производнго права право на 
вещь может возникнуть в том обьеме, который был у предыдущего собственника. При 
первоначальном приобретении фактически права собственности у владельца больше прав, 
чем при производном. 

Анализируя различные основания и способы приобретения прав собственности, было 
определено, что указанные отношения не являются равнозначными. Основанием для 
приобретения прав собственности считаются юридические факты, которые в соотвествие с 
законом приводятся в возникновении права собственности. Фактические действия, в резуль-
тате которых лицо приобретает права собственности, следует признать как способы приобре-
тения права собственности. 

Придерживаясь традиционных взглядов на разделение права собственности на началь-
ную и производную формы собственности по критериям правопреемства, первому следует 
приписывать создание и владение новым имуществом, а второму - передачу, конфискацию, 
выкуп. 

Ключевые слова: права собственности, основы и способы приобретения права 
собственности, критерии правопреемства, первоначальные и производные способы приобре-
тения право собственности,, создание,передача,изьятие, выкуп. 
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SUMMARY 
Fundamentals and Methods of Acquiring Property Rights 

Grigoryan Alisa 
Artsakh State University, 

Department of History and Law, Lecturer  
Stepanakert, Artsakh 

 
The aim of the work is to form an idea of the basics and methods of acquiring property rights, 

their classification, to deepen scientific knowledge concerning the methods of acquiring property 
rights, to highlight a wide range of issues related to this topic. 

To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: to reveal the content of 
property rights, to analyze the concept of acquiring property rights, the basics, methods of formation, 
to highlight the range of main issues existing in the literature, the formulation and justification of 
one's own point of view. 

In the course of the study, the methods of comparative legal, system analysis, and the method of 
interpreting the norms of law were used. 

The main conclusion of the study is that the legal separation of the methods of acquiring 
ownership of the original and derivative is important because the original method of acquiring 
ownership arises for the first time and there is no doubt that it arises in full volume, and in the case of 
a derivative right, the right to a thing may arise in the volume that the previous owner. With the 
initial acquisition of the actual ownership rights, the owner has more rights than with the derivative. 

Analyzing the various grounds and methods of acquiring property rights, it was determined that 
these relations are not equivalent. The basis for the acquisition of property rights is considered to be 
legal facts, which, in accordance with the law, are given in the origin of the right of ownership. 
Actual actions, as a result of which a person acquires property rights, should be recognized as 
methods of acquiring property rights. 

Adhering to traditional views on the division of ownership into initial and derivative forms of 
ownership according to the criteria of succession, the first should be attributed to the creation and 
possession of new property, and the second - transfer, confiscation, redemption. 

Keywords: property rights, bases and methods of acquisition of ownership, criteria of 
succession, initial and derivative methods of acquisition of ownership, creation, transfer, acquisition, 
redemption. 

 
 
 

 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

158 
 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՔՐԵԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ* 

 

ՀՏԴ 347.2 

Գրիգորյան Իլոնա  

Հայ-Ռուսական Համալսարան, Իրավունքի և քաղաքագիտության ինստիտուտ, 
Քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոն 

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

 
Սույն հոդվածում հեղինակը վերլուծել է *կազմակերպված հանցավորության դեմ 

պայքարի, հանցագործությունների կանխարգելման և հանցավոր արարքներ կատարած  
անձանց պատժի անխուսափելիության ապահովման ոլորտում համակարգված համա-
լիր մոտեցման ապահովման անհրաժեշտությունը: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է ձեռ-
նարկել հետևյալ կանխարգելիչ միջոցառումներ: 

Առանձնահատուկ նշանակություն ունի կազմակերպված հանցավոր խմբերի ան-
դամների, մասնավորապես նրանց առաջնորդների հնարավորինս արագ նույնականա-
ցումը, հանցավոր խմբավորումները լուծարելու ուղղությամբ օպերատիվ-հետախուզա-
կան միջոցառումների իրականացումը, այդ թվում՝ պատժի անխուսափելիության ապա-
հովման միջոցով, նրանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելը և հանրային 
վտանգին համարժեք պատժի աստիճանի պարտադրումը: Այս դեպքում պետք է ձեռ-
նարկվեն հետևյալ կանխարգելիչ միջոցառումները` կազմակերպված հանցավոր խմբե-
րի և նրանց անդամների բացահայտում և օպերատիվ հաշվառում, նրանց կողմից հան-
ցագործությունների կատարումը բարդացնող կամ բացառող պայմանների ստեղծում, 
ծրագրված հանցագործությունների կանխարգելում, կազմակերպված խմբավորումների 
կողմից նախապատրաստվող և կատարվող հանցագործությունների կանխում, նպա-
տակային ազդեցություն կազմակերպված խմբերի ղեկավարների վրա` այլ մասնակից-
ների վրա իրենց ազդեցությունը չեզոքացնելու և հանցավոր խմբավորումը կազմալուծե-
լու համար. 

Խիստ կարևոր է նաև ապահովել`իրավապահ և գործադիր իշխանության շահագր-
գիռ այլ մարմինների, ինչպես նաև այլ երկրների իրավապահ մարմինների միջև կայուն 
համագործակցության հաստատումը, ահաբեկչության առաջացմանը, տարածմանը և 
զարգացմանը նպաստող գործոնների ժամանակին հայտնաբերումը, դրանց վերացումը, 
հանցավորության բացահայտելիության մակարդակի բարձրացումը, ծանր և առանձնա-
պես ծանր հանցագործությունների բացահայտման համար իրավապահ մարմինների 
ծառայողների պատասխանատվության բարձրացումը, թմրաբիզնեսի, ինչպես նաև կի-
բեռհանցագործությունների դեմ տարվող պայքարի հետագա ուժեղացումը: 

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 9.07.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել, ի.գ.դ. պրոֆեսոր Ս. Ծաղիկյանը:15.07.2022 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 26.07.2022: 
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Բանալի բառեր՝ հանցավոր կազմակերպություն, ենթամշակույթ, կանխարգելում, 
կոռուպցիա, փողերի լվացում, հանցավոր գործունեություն, հակազդում, օրենսդրութ-
յուն, պատիժ, միջոցառումներ, ազդեցություն, անվտանգություն, պետական մարմին-
ներ, խնդիրներ, մեթոդներ: 

 
Ներածություն 
Կազմակերպված հանցավորության դեմ առավել արդյունավետ հակազդեցություն 

ապահովելու համար անհրաժեշտ է շարունակել ՀՀ-ում ձեռնարկված տարաբնույթ 
բնույթի միջոցառումների կատարելագործմանն ուղղված գործունեությունը: Դրանց շար-
քում առանձնակի տեղ են զբաղեցնում  քրեագիտական բնույթի միջոցառումները: Կազ-
մակերպված հանցավորության հակազդմանն ուղղված քրեագիտական բնույթի միջո-
ցառումները նախատեսում են կազմակերպված հանցավորության աճի վրա ազդող 
քրեածին գործոնների թուլացմանն ու չեզոքացմանը ուղղված իրավասու մարմինների 
կողմից աշխատանքների իրականացում: 

Կազմակերպված հանցավորությունը խիստ բացասական ազդեցություն է թողնում 
հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների վրա, խախտելով ՀՀ սոցիալական և տնտե-
սական ինստիտուտների կանոնավոր գործունեությունը, այն իրենից ներկայացնում է 
ժամանակակից հասարակության առավել բարդ և նեգատիվ հիմնախնդիր, ավելին՝ 
կազմակերպված հանցավորությունը հանդիսանում է պետական անվտանգության իրա-
կան սպառնալիք: Վերջին տարիների պաշտոնական վիճակագրությունը վկայում է, որ 
կազմակերպված հանցավոր խմբավորումները իրենց գործունեության թիրախում ընտ-
րում են հատկապես երկրի տնտեսական բնագավառները, ընդ որում տիրապետելով 
ֆինանսական միջոցների և լծակների, օգտագործում են պետական մարմինների կո-
ռումպացված պաշտոնատար անձանց: Հայաստանում օրինականության հաստատ-
ման, տնտեսական բերելքի ապահովման միջոցով քաղաքացիների կենսամակարդակի 
բարձրացման հրամայական պահանջի պայմաններում, քաղաքական և տնտեսական 
շրջադարձային ծրագրերի իրականացման գործում, որոշիչ նշանակություն է ստանում 
կազմակերպված հանցավորության կանխարգելման խնդիրները: Քանզի հանցավոր 
խմբավորումները հարմարվում են և փոփոխվում ըստ այն պայմանների, որում իրակա-
նացվում են իրենց գործունեությունը, այսինքն դրանք ընդունակ են ինքնադետերմինաց-
նել սոցիալական միջավայրը իրենց շահերին: Խնդիրը նաև նրանում է, որ կազմակերպ-
ված ղմբերի հանցավոր գործունեությունը, հատկապես տնտեսական ոլորտում խիստ 
քողարկված է, ուստի հանացագործությունների մի ստվար հատվածը մնում է չբացա-
հայտված, որի հետևանքով նրանց գործունեությունը տևողական և արհեստավար 
բնույթ է կրում: Անգամ Հայաստանում կազմակերպված հանցավորության կանխարգել-
ման ուղղությամբ ձեռնարկված որաշակի միջոցառումների պայմաններում 1920-1921 
թթ․ կատարված հանցագործությունների ընդհանուր թվում 424 կամ 0,7%  կատարվել 

են հանցավոր խմբերի կողմից: Նշված իրավիճակում խստագույնս կարևորվում է կազ-
մակերպված հանցավորությունը ծնող պատճառների և պայմանների վերացման հիմ-
նախնդիրը, որի արդյունավերությունը ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է պետա-
կան համալիր ծրագրերի իրականացում: 
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Մեթոդներ 
Հիմնված է գիտական ճանաչողության դիալեկտիկ մեթոդի վրա, ինչպես նաև հե-

ղինակն օգտագործել է համեմատությունում, վերլուծություն, համադրում, նկարագ-
րում: 

 
Քննարկում 
Հաշվի առնելով կազմակերպված հանցավորության՝  օրինական բիզնես մուտք 

գործելու և ապօրինի ձեռք բերված միջոցների լվացման համար առևտրային կազմա-
կերպություններին օգտագործելու  վերը նշված միտումը, իրավասու մարմինները 
պետք է ուժեղացնեն վերահսկողությունը ձեռնարկությունների և առևտրային կազմա-
կերպությունների ստեղծման օրինականության, ինչպես նաև՝ ձեռնարկատիրական 
գործունեության իրականացման նկատմամբ, վերացնեն մենաշնորհային և հակամր-
ցակցային գործունեության հնարավորությունները, կանխեն հանցավորության մուտքն 
օրինական բիզնես:  

Անհրաժեշտ է նաև ձեռնարկել միջոցներ հարկադրման համակարգի կատարելա-
գործման և ստվերային ապրանքաշրջանառության ծավալների նվազման ուղղութ-
յամբ: Նման միջոցները հնարավորություն կընձեռեն քայքայել կազմակերպված հան-
ցավորությանն նյութաֆինանսական հիմքը՝ օրինական բիզնեսներից դրա ներկայա-
ցուցիչներին դուրս մղելու  և անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված միջոցների 
լվացման հնարավորությունից զրկելու միջոցով: 

Արդյունքում՝ ձեռնարկված միջոցները պետք է նվազեցնեն ապօրինի գործողութ-
յունների եկամտաբերությունը՝ դարձնելով այն ավելի քիչ գրավիչ կազմակերպված 
հանցավորության համար: 

Անհրաժեշտ է նաև ձեռնարկել միջոցներ` ուղղված Հայաստանի Հանրապետութ-
յան տարածքում թմրամիջոցների և հոգեմետ դեղերի ապօրինի շրջանառության, ինչ-
պես նաև՝ դրանք պետական սահմանով ներմուծման/արտահանման փորձերի կան-
խարգելմանը: 

Ոչ պակաս կարևոր է նպատակաուղղված աշխատանքներ իրականացնել հասա-
րակական կարգավորող մարմինների դերի բարձրացման, հանցավոր գործունեության 
նկատմամբ անթույլատրելիության և անհանդուրժողականության քարոզչության, իրա-
վական նիհիլիզմի (ժխտողականության) վերացման և իրավապահ մարմինների 
նկատմամբ հասարակության վստահության վերականգնման ուղղությամբ: 

Վերջին ժամանակահատվածում Հայաստանում կազմակերպված հանցավորութ-
յան բնորոշ առանձնահատկությունն է նախկինում դատապարտված անձանց աճող 
դերը կազմակերպված հանցագործությունների կատարման գործում, ավելին՝ դրանց 
կատարման նախապատրաստման և կազմակերպման մասով: Այսպիսով՝ ՀՀ ոստիկա-
նության տվյալների համաձայն, 2001 թվականից մինչև 2007 թվականը ՀՀ-ում, միջին 
հաշվով, նախկինում դատապարտված անձանց մասնակցությամբ խմբային հանցա-
գործությունների 11.3% -ը կրում էր կազմակերպված բնույթ1:  

1990-ականների սկզբից սկսած՝ երիտասարդության շրջանում նկատվում է հան-
ցավոր ենթամշակույթի զգալի տարածում, ինչը նույնպես հանդիսանում էր հանցավոր 

                                                            
1 Сведения о рецидивных преступлениях в РА за 2001-2007гг.//ИЦ Полиции РА, Ереван 2008. 
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վարքի ձևավորման և քրեական ուղղվածության հակահասարակական խմբերի առա-
ջացման քրեածին գործոններից1: Տեսաբանների կարծիքի հետ համամիտ են նաև 
իրավապահները: Ուսումնասիրության շրջանակներում հարցված ոստիկանության 
Երևան քաղաքի վարչության աշխատակիցների 68% -ը հատուկ մտահոգություն է 
հայտնել երիտասարդության շրջանում այս երևույթի տարածման և այս առումով հնա-
րավոր բացասական միտումների վերաբերյալ: Այս կարծիքը հաստատվում է նաև վի-
ճակագրությամբ:  

Անցկացված ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ տարիներ շարունակ ան-
չափահասների կողմից կատարված հանցագործությունները (ներառյալ խմբերի կազ-
մում)  զգալի, անփոփոխ բնույթ են կրում, այդ թվում՝ մեկ երրորդը հանցավոր խմբերի 
կազմում2: 

Պետք է խոստովանենք, որ այսօր Հայաստանում կազմակերպված հանցավո-
րության հակազդման ոլորտում դեռևս առկա են թերություններ: Չնայած վերջին շրջա-
նում այս ոլորտում իրավապահ մարմինների միջև փոխգործակցության մակարդակն 
աճել է, այդ ուղղությամբ դեռևս անհրաժեշտ է իրականացնել ակտիվ աշխատանքներ: 
Անհրաժեշտ է բարձրացնել՝ կազմակերպված հանցավոր խմբերի և համագործակ-
ցությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ձեռքբերման, հավաքման և վերլուծութ-
յան, անհրաժեշտության դեպքում, դրանց կառուցվածքներ օպերատիվ-հետախուզա-
կան ներթափանցման, հակազդման միջոցների մշակման և հանցավոր ճանապարհով 
ձեռք բերված փողերի լվացման կանխմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավե-
տությունը: 

Առանձնահատուկ նշանակություն ունի կազմակերպված հանցավոր խմբերի ան-
դամների, մասնավորապես՝ նրանց առաջնորդների հնարավորինս արագ նույնակա-
նացումը, հանցավոր խմբավորումները լուծարելու ուղղությամբ օպերատիվ-հետա-
խուզական միջոցառումների իրականացումը, այդ թվում՝ պատժի անխուսափելիութ-
յան ապահովման միջոցով, նրանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելը և 
հանրային վտանգին համարժեք պատժի աստիճանի պարտադրումը: Այս դեպքում 
պետք է ձեռնարկվեն հետևյալ կանխարգելիչ միջոցառումները. 

- կազմակերպված հանցավոր խմբերի և նրանց անդամների բացահայտում և 
օպերատիվ հաշվառում, 

- նրանց կողմից հանցագործությունների կատարումը բարդացնող կամ բացա-
ռող պայմանների ստեղծում, 

- ծրագրված հանցագործությունների կանխարգելում, 

- կազմակերպված խմբավորումների կողմից նախապատրաստվող և կատար-
վող հանցագործությունների կանխում, 

                                                            
1 См. Симонян Т.В. Преступная субкультура молодежи в Республике Армения// Российский 
следователь. М.,2007, № 19. Стр.35, Габузян А.А Проблемы преступности в Республике Армения. 
Ереван,2007, стр.74: 
2 См. Доклад Начальника Полиции РА А.Саргсяна на коллегии Полиции РА. Режим доступа: URL: 
www.police.am (дата доступа-29.09.2011). 
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- նպատակային ազդեցություն կազմակերպված խմբերի ղեկավարների վրա` 
այլ մասնակիցների վրա իրենց ազդեցությունը չեզոքացնելու և հանցավոր խմբավո-
րումը կազմալուծելու համար, 

- իրավապահ մարմինների և վերահսկող գերատեսչությունների աշխատակից-
ներից ստեղծված և երկարաժամկետ հիմունքներով գործող խմբերի կողմից կազմա-
կերպված հանցավորության դեմ պայքարի նպատակային համալիր ծրագրերի իրա-
կանացում1: 

Մեր ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ այսօրվա դրությամբ, տվյալ 
կողմին պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում: Այս առումով անհրաժեշտ է առանձ-
նացնել կազմակերպված հանցավորության վերաբերյալ վիճակագրական հաշվառում-
ների և ցուցիչների համակարգը ինչպես՝ իրավապահ մարմիններում, այնպես էլ՝ դա-
տարաններում: Նման տեղեկատվական և վերլուծական գործունեության մակարդակի 
բարձրացումը կնպաստի քրեագիտական կանխատեսումների բարելավմանը, նշված 
շտեմարանների թարմացմանը և կազմակերպված հանցավոր խմբավորումների պա-
րագլուխների և անդամների նկատմամբ օպերատիվ-հետախուզական և կանխարգե-
լիչ միջոցառումների իրականացման ընթացքում ստացված տվյալների օգտագործմա-
նը: Նման վերլուծությունն անհրաժեշտ է կազմակերպված հանցավորության ընթացիկ 
իրավիճակը պատշաճ գնահատելու և հնարավոր միտումները բացահայտելու համար: 
Դրա համար առաջարկվում է իրականացնել հանցավոր միջոցների աղբյուր հանդի-
սացող հանցագործությունների ռիսկերի ռազմավարական վերլուծություն՝ կազմա-
կերպված հանցավորության, փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման 
դեմ պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով: 

Հատուկ կանխարգելման միջոցառումների շարքում առանցքային նշանակություն 
ունեն այն միջոցառումները, որոնք ուղղված են կազմակերպված հանցավոր խմբավո-
րումների կազմում հանցանք գործած անձանց ուղղմանը, ինչպես նաև՝ վերջիններիս 
սոցիալական վերականգնման (ռեաբիլիտացիայի) և պատիժը կրելուց հետո նրանց 
վարքագծի նկատմամբ հսկողությանը:  

Ավաղ, Հայաստանի Հանրապետությունում չի գործում դատապարտյալների սո-
ցիալական վերականգնման արդյունավետ համակարգ, հետևաբար, սահմանափակ-
վում է նախկինում դատապարտվածների շրջանում ռեցիդիվի կանխարգելման  հնա-
րավորությունը: Այս եզրակացությունը հաստատվում է կազմակերպված հանցավոր 
խմբավորումների կողմից կատարված հանցագործություններում  նախկինում դատա-
պարտվածների մասնակցության աստիճանի  վերաբերյալ վիճակագրական տվյալնե-
րով: Այսպես, վերջին երկու տասնամյակներում հանցագործությունների թվում 11.3%-ը 
կրում են կազմակերպված բնույթ: Այս վիճակագրությունը խոսում է հօգուտ այն եզրա-
կացության, որ քրեական պատժի նպատակները չեն իրականացվել՝ դատապարտվա-
ծի ուղղում և վերջինիս կողմից նոր հանցագործությունների կանխարգելում: Չնայած 
քրեակատարողական համակարգում ընթացող բարեփոխումներին, բանտարկյալների 
կալանավորման պայմանների բարելավմանը՝ ազատազրկման տեսքով պատիժը կրե-
լու պրակտիկան փաստացի որևէ փոփոխության չի ենթարկվել: 

                                                            
1 Криминология: Учебник для вузов/под ред.В.Д. Малкова. С.422-424. 
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Բացի այդ, գործնականում բանտարկյալների հետ չի տարվում որևէ դաստիարակ-
չական աշխատանք, չի ապահովվում վերջիններիս զբաղվածությունը (աշխատանքա-
յին, մշակութային, կրթական):  Ստեղծված վիճակը  հնարավորություն է թողնում՝ հան-
ցավոր աշխարհի առաջնորդների ազդեցության տակ ընկնելու, քրեական ենթամշակույ-
թի հետևորդ դառնալու, այդ ենթամշակույթի ավանդույթների և վարքագծի նորմերի 
հետևորդ դառնալու համար: Այդ առումով որաշակի կանխարգելիչ նշանակություն կա-
րող է ունենալ ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքում քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավո-
րում ատեղծելու և ղեկավարելու, դրանում մասնակցելու կամ ներգրավելու, քրեական 
ենթամշակույթ կրող խմբավորման մասնակցին կամ քրեական աստիճանակարգության 
բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձին դիմելու վերաբերյալ քրեական պատաս-
խանատվություն նախատեսող նորմերի առկայությունը (ՀՀ քր․օր-ի 323-325 հհ․) Խիստ 

կարևոր ենք համարում ՀՀ տարածքում իրենց պատիժը կրող անձանց սոցիալական 
րեաբիլիտացիայի ծրագրի մշակման և իրականացման աշխատանքներին:  

Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել պատիժը կրելու ընթաց-
քում բանտարկյալների հարկադիր զբաղվածության ծրագրերի ներդրման ուղղությամբ, 
հնարավորության դեպքում՝ նաև պատիժը կրելուց հետո: Կալանավայրից ազատ ար-
ձակվելուց հետո աշխատանքի տեղավորման հնարավորության բացակայությունը մե-
ծացնում է դատապարտյալի հանցավոր գործունեությանը վերադառնալու հավանակա-
նությունը: Հարկ է նշել նաև, որ պատիժը կրած դատապարտյալների նկատմամբ կան-
խարգելումը չի կարող արդյունավետ լինել, եթե հաստատված չէ և չի ապահովվում 
քրեակատարողական հիմնարկների և ոստիկանության տարածքային բաժինների միջև 
տեղեկատվության  անխափան փոխանակումը: Ինչպես վկայում է փորձը, ազատման 
մասին ծանուցումները ժամանակին չեն հասնում ոստիկանության տարածքային մար-
միններին, որոշ դեպքերում՝ չեն ուղարկվում ընդհանրապես, հետևաբար, կալանավայ-
րից ազատ արձակված դատապարտյալը չի կանգնում հաշվառման և վերջինիս հետ չի 
իրականացվում կանխարգելիչ աշխատանք:  

Ուշագրավ է այլ պետությունների փորձը, ըստ որի՝ հանցավոր կազմակերպություն-
ների կողմից ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքի բռնագրավումը՝  որպես 
պատժամիջոց, կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարում բավականին արդ-
յունավետ կանխարգելիչ միջոց է: Դատարաններում պատժի նշանակումը տեսակների 
գրագետ համադրմամբ, ավելի կոնկրետ՝ ազատազրկումը և հանցավոր ճանապարհով 
ձեռք բերված գույքի բռնագրավումը, թույլ կտա խարխլել հանցավոր խմբավորման ֆի-
նանսական հիմքը և կզրկի հանցավոր ճանապարհով հարստանալու հնարավորությու-
նից: Մինչդեռ ՀՀ քրեական օրենսդրությունն անգամ սեփականության և տնտեսական 
գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար որպես լրացուցիչ պատ-
ժատեսակ չի նախատեսում գույքի բռնագրավումը, կարծում ենք վերը նշվածը օրենսդ-
րական կարգավորման խնդիր ունի:  

Հայտնի է, կազմակերպված խմբի կողմից հանցագործության կատարումը հանդի-
սանում է ՀՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված բազմաթիվ հանցագործությունների 
հանցակազմերի համար արարքը առավելապես ծանրացնող հանգամանք: Այնուամե-
նայնիվ, դատարանները կազմակերպված հանցավոր խմբերի անդամների նկատմամբ 
երբեմն նշանակում են ավելի մեղմ պատիժներ,  քան նախատեսված է օրենքով, այդպի-
սիք հնարավորություն են ստեղծում կազմակերպված հանցավոր խմբերի անդամների 
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նկատմամբ կիրառել պայմանական վաղաժամկետ ազատում կամ չկրած պատժի մի 
մասը փոխարինել ավելի մեղմ պատժատեսակով, ինչը նաև թուլացնում է կազմակերպ-
ված հանցավորության դեմ պայքարը և չի ստեղծում պատժի անխուսափելիության 
զգացում:  

Հնարավորինս պետք է նաև բացառել կազմակերպված խմբերի կողմից կատար-
ված հանցագործությունների համար համաներման կիրառումը, քանի որ մի շարք դեպ-
քեր են արձանագրվել, որ նրանք, պատժի կրումից ազատվելով, շարունակել են հան-
ցավոր գործունեությունը: 

Ինչպես նշվեց վերևում, Հայաստանում բավականին բարձր է  իրավական ժխտո-
ղականությունը (նիհիլիզմը) և իրավապահ մարմինների հանդեպ անվստահությունը: 
Սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների համաձայն՝ հարցված ՀՀ քաղաքացիների 
67.6%-ն անվստահություն է հայտնել ոստիկանության, 61.5%-ը՝ դատախազությանը և 
62.5% -ը՝ դատարանների նկատմամբ, միևնույն ժամանակ, հարցվածների 81.8%-ը չի 
վստահում հարկային մարմիններին1: Իրավապահ մարմինների նկատմամբ անվստա-
հության պատճառով տուժածների մի մասը չի դիմում իրավապահ մարմիններին, 
հետևաբար, այդ հանցագործությունները մնում են չհաշվառված: Գոյություն ունի նաև 
վկաներին և տուժողներին վախեցնելու պրակտիկա, վերջիններս ստիպված են փո-
խել իրենց ցուցմունքները և հրաժարվել առաջադրված մեղադրանքներից քննության 
ընթացքում կամ դատարանում: Այս փաստը բացասաբար է անդրադառնում հանցա-
վորության դեմ պայքարում իրավապահ մարմինների աշխատանքի վրա: Հաշվի առ-
նելով այն երաշխիքները, որոնք պարունակում է Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությունը և Հայաստանի կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորություն-
ները, պետք է նաև ձեռնարկվեն քայլեր  քննության և արդարադատության մարմիննե-
րին օժանդակող անձանց պաշտպանությունն ապահովող   ստորաբաժանման ստեղծ-
ման ուղղությամբ: Այս կատեգորիայի անձինք են  հանդիսանում ոչ միայն վկաները, 
այլև՝ կազմակերպված հանցավոր խմբի անդամները, ովքեր կարող են ցանկություն 
հայտնել համագործակցել հետաքննող մարմինների հետ: Այս գործունեությունը կար-
ևոր է իրավապահ մարմինների նկատմամբ առկա անվստահության և հետաքննությա-
նը նրանց օգնություն ցուցաբերելու ՀՀ քաղաքացիների չցանկանալու տեսակետից, 
ինչից և օգտվում են հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչները՝ դիմելով վկաների և 
տուժածների ահաբեկմանը: Վերջիններս չեն հավատում իրավապահ մարմինների ու-
նակությանը և նույնիսկ ցանկությանը` իրենց հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչնե-
րի ոտնձգություններից պաշտպանելու հարցում: 

Ակնհայտ է, որ տեխնոլոգիաների զարգացման, գլոբալիզացիայի և նոր սպառնա-
լիքների տարածման պայմաններում կազմակերպված հանցավորությունը զարգանում 
և դառնում է առավել վտանգավոր: Կազմակերպված հանցավորությունը ներթափան-
ցում է սոցիալական կյանքի նոր ոլորտներ՝ օգտագործելով աշխատանքի ավելի բարդ 
և վտանգավոր մեթոդներ, ձեռք բերելով անդրազգային բնույթ: Այս ամենը զգալիորեն 
բարդացնում է իրավապահ մարմինների աշխատանքը հանցագործությունների հե-
տաքննության և կանխարգելման ոլորտում: Թույլ նյութատեխնիկական բազան, հատ-
կապես՝ Հայաստանի մարզերում, նաև դժվարություններ է ստեղծում կազմակերպված 

                                                            
1 Габузян А.А Проблемы преступности в Республике Армения. стр 188. 
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հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացման գործում: Ինչպես 
արդեն նշվեց, կազմակերպված հանցավորությանը բնորոշ առանձնահատկություննե-
րի շնորհիվ, կազմակերպված հանցավոր խմբի անդամների կողմից կատարված հան-
ցագործությունների քննությունը տարբերվում է սովորական հանցագործությունների 
քննությունից: Նման հանցագործությունների քննությունը հաճախ պահանջում է իրա-
կանացնել երկարատև աշխատանք՝ հանցավոր խմբի (համագործակցության) բոլոր 
անդամներին բացահայտելու, խմբում դրանց գործառույթներն ու դերերը սահմանելու, 
ինքնին խմբի կառուցվածքը պարզելու, գործունեության շրջանակը և կոռուպցիոն կա-
պերը պարզելու ուղղությամբ: Կազմակերպված հանցավորության և իշխանություննե-
րի միջև սերտ կապն այս խնդիրը շատ ավելի բարդացնում է: Այդ իսկ պատճառով 
անհրաժեշտ եղավ մշակել նոր քննչական մեթոդիկա և տեխնիկա, որոնք թույլ կտան 
հուսալի տեղեկատվություն ստանալ հանցավոր խմբերի գործունեության, կատարված 
կամ պլանավորված հանցավոր գործողությունների վերաբերյալ: Օրինակ՝ Եվրախոր-
հուրդն առաջարկել է օրենսդրորեն ամրագրել հատուկ մեթոդներ օգտագործելու իրա-
վունքը, ինչպիսիք են թաքնված գործակալները, թաքնված տեսախցիկով նկարահա-
նումները, էլեկտրոնային հասցեները վերահսկելը և այլ միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ 
են կազմակերպված հանցավոր խմբերի կողմից կատարված հանցագործությունների 
արդյունավետ հետաքննության և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հա-
մար1: 

Հարկ եմ գտնում անդրադառնալ էլեկտրոնային հսկողությանը՝ որպես կազմա-
կերպված հանցավորության դեմ պայքարի հատուկ միջոց: Այն համարվում է ամե-
նաարդյունավետը թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության, կոռուպցիայի և կազմա-
կերպված հանցավորության այլ դրսևորումների դեպքերի քննության ընթացքում: Այս 
մեթոդի կիրառումը թույլ է տալիս ձեռք բերել հուսալի ապացույցներ մի խումբ անձանց  
անօրինական գործունեության վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ, ինչպես նշվեց վերևում, 
գործնականում այս մեթոդի ներդրումը և տարածումը կարող է հանգեցնել քաղաքացի-
ների իրավունքների և ազատությունների ոտնահարման: Իրավապահ մարմինների 
կողմից էլեկտրոնային հսկողության չարաշահման հավանական ռիսկերը նվազագույ-
նի հասցնելու համար անհրաժեշտ է օրենսդրորեն սահմանել այս մեթոդի օգտագործ-
ման պայմանները, այն իրականացնելու իրավասություն ունեցող սուբյեկտները, ինչ-
պես նաև դրա կիրառման նկատմամբ դատարանի կողմից լուրջ վերահսկողություն 
սահմանումը: Որպես օրինակ, ես կցանկանայի մեջբերել ԱՄՆ փորձը: Օրինակ՝ 1968թ. 
ԱՄՆ Դաշնային Օրենքը էլեկտրոնային հսկողության մասին պարունակում է մի շարք 
երաշխիքներ, որոնք նախատեսված են այս մեթոդի չարաշահման ռիսկը նվազեցնե-
լուն: Դրանց թվում են՝ 

 օրենքը պետք է կիրառվի միայն որպես ծայրագույն հետաքննչական միջոց, 
 այն անձինք, ովքեր իրենց աշխատանքում օգտագործում են էլեկտրոնային 

հսկողություն, պետք է գտնվեն խիստ վերահսկողության ներքո, 
 վերահսկողները պետք է հաշվետու լինեն պատկան մարմիններին, 

                                                            
1 Рекомендация Комитета Министров СЕ 2005(10)  ՙОб изпользовании специальных средств при 
расследовании серьезных преступлений, включая акты терроризма ՚. 
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 էլեկտրոնային հսկողության մեթոդները պետք է համապատասխանեն ԱՄՆ 
Գերագույն դատարանի կողմից տրված ուղեցույցներին, 

 սույն օրենքի կիրառման կարգը խախտելու համար պատժամիջոցները պետք 
է կիրառվեն ճշգրիտ և անհապաղ:  

Այս առումով մենք անհրաժեշտ ենք համարում ուսումնասիրել էլեկտրոնային 
հսկողություն կիրառող այլ պետությունների փորձը՝ նախքան այս տեսակի օպերա-
տիվ-հետախուզական միջոցառման կիրառումը: Այս ոլորտում գոյություն ունեցող 
պրակտիկան ամփոփված է ՄԱԿ-ի Թմրամիջոցների և հանցավորության գործակա-
լության նոր՝ «Էլեկտրոնային հսկողության կիրառման ժամանակակից փորձը լուրջ 
հանցագործությունների քննության, ինչպես նաև կազմակերպված հանցագործության 
միջոցով կատարված հանցագործությունների մասին զեկույցում: 

Ինչ վերաբերում է «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ 
օրենքին, ապա այն նախատեսում է որոշ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառում-
ներ. իրականում գոյություն չունեցող կազմակերպությունների ստեղծում, ինչպես նաև 
ազգային անվտանգության մարմինների պատրաստած քողարկող փաստաթղթերի 
օգտագործում, հսկիչ գնում (ոստիկանությունն ու ԱԱԾ-ն իրավունք չունեն իրակա-
նացնել այս միջոցառումը) վերահսկելի մատակարարում և գնում, ներքին դիտում, ար-
տաքին դիտում, նամակագրության, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների 
վերահսկում, հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկում, օպերատիվ ներդրում, 
օպերատիվ փորձարարություն, ֆինանսական տվյալների մատչելիության ապահո-
վում և ֆինանսական գործարքների գաղտնի վերահսկում, կաշառք ստանալու կամ 
կաշառք տալու նմանակում  և այլ: Այն նաև ընդլայնում է օպերատիվ ստորաբաժա-
նումների և օպերատիվ-հետախուզական մարմինների հետ համագործակցող անձանց 
իրավական և սոցիալական պաշտպանությունը:  

Ինչպես նշվել է, ՀՀ իրավապահ և պետական այլ մարմինների կողմից որոշակի 
քայլեր են ձեռնարկում կազմակերպված հանցավորությանը հակազդելու համար: Այ-
նուամենայնիվ, անհրաժեշտ է բարձրացնել ձեռնարկված միջոցառումների արդյունա-
վետությունը, մասնավորապես` բարձրացնել համապատասխան լիազոր մարմինների 
(ոստիկանություն, ազգային անվտանգություն, դատախազություն և այլն) համագոր-
ծակցության, նրանց միջև տեղեկատվություն փոխանակման և ստացված տեղեկատ-
վությանը արձագանքման ուղղությամբ ժամանակին քայլերի ձեռնարկման մակարդա-
կը: Սա հատկապես ճիշտ է այնպիսի հանցագործությունների հետաքննության դեպ-
քում, ինչպիսիք են սպանությունը, կողոպուտը, բանդիտիզմը, ահաբեկչությունը, 
թմրանյութերի և զենքի անօրինական շրջանառությունը, տնտեսական հանցագործութ-
յունները և այլն: Տեղեկատվություն հավաքելու և մշակելու համար շատ արդյունավետ 
կարող է լինել տարբեր մարմինների մի քանի տվյալների շտեմարանների համատե-
ղումը: Դրանց թվին են պատկանում ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վար-
չության, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի և ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆի-
նանսական դիտարկումների կենտրոնի տվյալների շտեմարանները:  Տվյալների հա-
մախմբումը լիազորված մարմինների/անձանց մուտքի հստակ սահմանմամբ կապա-
հովի կոնկրետ անձանց և կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվության 
ժամանակին ստուգումն ու վերլուծությունը՝  հանցավոր արարքների, այդ թվում՝ կազ-
մակերպված հանցավոր խմբերի կազմում, կանխարգելման նպատակով: Սա առանձ-
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նահատուկ նշանակություն կունենա փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավոր-
ման դեմ պայքարում և այլն:  

 
Եզրակացություն 
Այնուամենայնիվ, առանց կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի 

հստակ հայեցակարգի մշակման, որը համապատասխանում է ժամանակակից իրո-
ղություններին՝ խնդիրների և նպատակների սահմանմամբ, ցանկացած այլ քրեագի-
տական միջոցներ անբավարար կլինեն: Այս կապակցությամբ պետք է անդրադառնալ 
Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացման 
գործող ազգային ծրագրին: Այս ծրագիրը ՀՀ-ում կազմակերպված հանցավորության 
դեմ պայքարի ռազմավարության բաղկացուցիչ մասն է: Սույն փաստաթուղթը նպա-
տակաուղղված է  կազմակերպված հանցավորության և նրա տարածման խթանող 
պատճառների ու պայմանների վերացմանը, բարոյահոգեբանական առողջ մթնոլորտի 
ձևավորմանը, որոնք իրենց հերթին կնպաստեն ժողովրդավարական ինստիտուտնե-
րի, քաղաքացիական հասարակության և իրավական պետության լիարժեք կայացմա-
նը: Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված կազմակերպված հանցավորութ-
յան դեմ պայքարի ծրագրի հիմնական խնդիրներից է կազմակերպված հանցավորութ-
յան դեմ պայքարի ոլորտում միասնական պետական քաղաքականության իրականա-
ցումը: Ծրագրի շրջանակներում առաջադրված առաջնահերթությունները՝  

 իրավապահ և գործադիր իշխանության շահագրգիռ այլ մարմինների, ինչպես 
նաև այլ երկրների իրավապահ մարմինների միջև կայուն համագործակցության հաս-
տատումը, 

 ահաբեկչության առաջացմանը, տարածմանը և զարգացմանը նպաստող գոր-
ծոնների ժամանակին հայտնաբերումը, դրանց վերացումը/չեզոքացումը, 

 հանցավորության բացահայտելիության մակարդակի բարձրացումը, ծանր և 
առանձնապես ծանր հանցագործությունների բացահայտման համար իրավապահ 
մարմինների ծառայողների պատասխանատվության բարձրացումը,  

 թմրաբիզնեսի, ինչպես նաև կիբեռհանցագործությունների դեմ տարվող պայ-
քարի հետագա ուժեղացումը. 

  իրավապահ մարմինների՝ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող  
նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդումը,  

  իրավապահ մարմինների արհեստավարժ կադրերի արտահոսքի կանխումը, 
աշխատակիցների որակավորման և պատրաստականության բարձրացումը, 

 իրավապահ համակարգի և նրա գործունեության արդյունքների վերաբերյալ 
դրական հասարակական կարծիքի ձևավորումը, պետական կառույցների նկատմամբ 
հասարակության վստահության վերականգնումը: 

 կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի իրավական դաշտի կատա-
րելագործումը, ՀՀ օրենսդրության համապատասխանեցումը ոլորտին վերաբերող՝ 
վավերացված միջազգային պայմանագրերին, 

 «Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տնտեսական գործունեության վե-
րաբերյալ տեղեկատվական համակարգ ստեղծելու և շահագործելու կարգը հաստա-
տելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակումը, 
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  անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի միջազգային փորձի ուսումնասի-
րությունը, 

 կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության գործերով զբաղվող հա-
տուկ դատարանի ձևավորման արտասահմանյան երկրների փորձի ուսումնասիրումը, 

 օպերատիվ-հետախուզական գործունեության իրականացման առանձին մե-
թոդների կիրառման մասին գերատեսչական իրավական ակտերի ընդունումը, 

 կիբեռհանցագործությունների դեմ պայքարում համացանց և կապի ծառայութ-
յուններ մատուցող օպերատորների և իրավապահ մարմինների միջև փոխհամագոր-
ծակցության կանոնակարգմանն ուղղված օրենսդրական ակտերի փաթեթի մշակումը 
և այլն: 

Հաշվի առնելով, որ կազմակերպված հանցավորությունը կապված է կոռուպցիա-
յի հետ և որոշակի հանրային վտանգ է պարունակում, ձեռք է բերում ավելի բարդ և ցի-
նիկ բնույթ, խարխլում է իշխանությունների հեղինակությունը, խոչընդոտում է տնտե-
սական վերափոխումների գործընթացին, Հայաստանը ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում՝ 
միանալու բոլոր հիմնարար միջազգային իրավական ակտերին, մի շարք նորմերի  Հա-
յաստանի իրավական համակարգ ներդրման նպատակով: 

Կարևոր է հանցագործությունների սոցիալական կանխարգելման համակարգի 
ձևավորումը, բոլոր պետական մարմինների և հասարակության ներգրավումը այդ գոր-
ծընթացներին, հանցավորության դեմ պայքարում տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների դերի բարձրացումը, տնտեսական ոլորտում քրեածին տարրերին հա-
կազդելու միջոցառումների ստեղծումը, կատարված հանցագործությունների համար 
պատժի անխուսափելիության ապահովումը, հասարակության շրջանում այդպիսի 
հանցագործությունների նկատմամբ անհանդուրժողականության ձևավորումը, հասա-
րակության մեջ հանցավորության իրավիճակի վերահսկումը, կազմակերպված հան-
ցավորության ֆինանսատնտեսական բազայի ոչնչացումը` այս երևույթի դեմ պայքարի 
իրական, արդյունավետ մեթոդների կիրառումը, քրեական եկամտի աղբյուրների բա-
ցահայտումը և արգելափակումը: 
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РЕЗЮМЕ 
Совершенствование криминалистических мер по борьбе с организованной 

преступностью 
Илона Григорян 

Российско-Армянский Университет, Институт права и политологии, 
Кафедра уголовного права и уголовного судопроизводства Соискатель 

Ереван, Республика Армения 
 

В настоящей статье автор проанализировал основные направления борьбы с организо-
ванной преступностью, пресечение и предупреждение преступных действий, обеспечение 
неотвратимости наказания в отношении лиц, совершивших преступление, о необходимости 
обеспечения системного подхода. Для этого необходимо предпринять следующие 
предупредительные меры:  выявление и постановка на оперативный учет организованных 
преступных формирований и их участников, создание условий, затрудняющих или 
исключающих совершение ими преступлений,  предотвращение замышляемых преступлений, 
пресечение подготавливаемых и совершаемых организованными формированиями 
преступлений, целенаправленное воздействие на лидеров организованных групп с целью 
нейтрализации их влияния на других участников и разобщения преступного формирования. 

Очень важно также обеспечение более тесного сотрудничества как между националь-
ными правоохранительными органами, так и с соответствующими органами других 
государств и международных организаций, своевременное выявление факторов, способствую-
щих появлению, распространению и развитию терроризма, их уничтожение, повышение 
уровня раскрываемости преступлений, особенно тяжких и особо тяжких, с предусмотрением 
ответственности соответствующих сотрудников за уровень раскрываемости, lальнейшее 
усиление борьбы против наркобизнеса и преступлений, совершаемых в киберпространстве. 

Ключевые слова: преступная организация, субкультура, профилактика, корупция, 
отмывание денег, противодействие, законодательство, наказание, мероприятия, влияние, 
безопасность, государственные органы, задачи, методы  
                                      

SUMMARY 
Recommendations on Forensic Issues in the Fight against Organized Crime 
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Yerevan, Armenia 

 
In this article the author analyzes key directions of the fight against organized crime, crime 

prevention, the inevitability of punishment for the perpetrators of criminal acts, the need to ensure 
a comprehensive approach to the field under scrutiny. 

Of particular importance is the quickest identification of members of organized criminal 
groups, particularly their leaders, the implementation of operative-investigative measures aimed at 
elimination of criminal groups, including through ensuring the inevitability of punishment, 
bringing their members to criminal liability and imposing a degree of punishment corresponding to 
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the public danger. In such cases, the following preventive measures should be taken: identification 
and registration of organized criminal groups and their members, creation of conditions that make 
it hard or impossible to continue criminal activity, prevention of planned and ongoing crimes, 
targeted influence on the leaders of organized groups to neutralize their leverage on other 
participants and to break up the criminal group. 

It is also very important to ensure the establishment of stable cooperation between other 
relevant the law enforcement agencies, both national and foreign, as well as the timely detection of 
factors contributing to the emergence, spread and development of terrorism, its elimination, 
increasing the level of detectability of crimes, increased responsibility of the law enforcement 
officers for solving serious and particularly serious crimes, further strengthening of the fight 
against drug trade, as well as cybercrimes. 

Keywords:  criminal organization, subculture, prevention, corruption, money-laundering, 
counteraction, legislation, punishment, measures, influence, security, state bodies, tasks, methods 
of corruption, 
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Since the introduction of the stock exchange in the Iranian financial market, one of the 

most pressing problems for managers and investors has been determining the optimal portfolio 
for yielding and investing money. There are several methods for rating and weighing that 
provide varied outcomes. This study proposes a novel approach for ranking alternatives and 
comparing them without knowing the weight of the criteria. This research aims to examine the 
Triangle technique in the Iranian capital market using two types, TS (Triangle Surface) and TV 
(Triangle Vector). This study provides a novel technique to accommodate and assist investors in 
selecting the optimum portfolio. All portfolio estimates were based on Tehran stock market data 
from 2014 to 2021. 

According to the findings, this strategy can create an efficient portfolio with a higher 
return on bank interest and the market index. 

Keywords: Portfolio, MCDM1, Decision Matrix, Normalizing, Heron’s formula 
 

Introduction 
Well-structured complicated situations and clear consideration of numerous factors lead to 

more informed and better conclusions. Since the inception of the contemporary multiple-criteria 
decision-making discipline in the early 1960s, there have been significant breakthroughs in this 
subject. The advantage of the MCDM approach is that they examine both qualitative and 
quantitative characteristics. Many solution strategies are included in MCDM, including simple 
additive weighting (SAW), weighted product (WP), and AHP2 (Mohammadinejad Pashaki, 
Mohammadbagher and Jafari 3). A decision matrix is a collection of values in rows and columns 
that allow an analyst to systematically find, assess, and grade the performance of connections 
between sets of values and information. The matrix is useful for analyzing vast amounts of 
decision factors and determining the relative importance of each item. The decision matrix is 
useful because it may be used for a wide range of decisions. It is most successful, however, when 
you or your team is evaluating several possibilities or criteria that must be reduced down to one 
final pick (Team 1).  
                                                            
1 Multi-Criteria Decision-Making 
2 Analytical Hierarchy process 
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Scientific novelty 
This work suggests and assesses a novel high-efficiency approach to Multi-Criteria Decision 

Making (MCDM). This work provides a novel approach for estimating the rank of alternatives and 
weighting called Triangle, which presents in two types: Triangle Surface (TS) and Triangle Vector 
(TV). The Triangle technique can weight alternatives and create successful portfolios that 
outperform the bank interest and stock market index. This approach performs similarly to other 
MCDM methods. 

 
Structure 
The rest of this paper is structured as follows. The Triangle approach is proposed in the next 

part after reviewing some concepts that are required for this study. Section 4 applies the Triangle 
technique to real-world situations of two categories, TS and TV. Section five depicts the outcomes 
of real-world issues and compares TS and TV, after which they are completely compared to the 
bank deposit and stock market index, and the weights of criteria established in the TV and TS 
methods are used to identify the weight of alternatives and portfolio results. Section 6 contains the 
findings and recommendations for future study. 

 
Literature review 
This section defines concepts that you should be aware of for understanding the Triangle 

Method. These concepts include computing vector lengths, Rumina normalization, the similarity 
between two vectors, decision matrix, and calculating triangle perimeter and area. 

 
Calculate criteria 
The criteria utilized in this paper are described in this part. Return, Reliability, and Risk have 

been the criterion. 
Return is the most crucial idea while making investing decisions. Each share or portfolio of 

shares provides the bearer with a specific return if kept for a specific period and then sold. Price 
adjustments and ownership advantages are included in this return. 

We require a measure of the return on these investments to appropriately evaluate 
investments. Instead of using prices, most financial studies utilize asset return (Beattie 1). 

 

(1) 
 
Reliability The capacity of the equipment to operate without malfunction is emphasized in 

the subfield of reliability engineering, which is part of systems engineering. The capacity of a 
system or component to perform as intended for a predetermined amount of time is referred to as 
Reliability. The capacity of a system or component to operate at a specific time or period is how 
reliability is commonly defined (Institute of Electrical and Electronics Engineers).  

The likelihood of success at a given moment is how the reliability function is theoretically 
defined. This likelihood is calculated using thorough analysis, prior data sets, reliability testing, 
and reliability modelling, among other methods. In reliability projects, availability, testability, 
maintainability, and maintenance are frequently referred to as components of "reliability 
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engineering." The cost-effectiveness of systems is frequently significantly influenced by 
reliability. 

Numerous sciences employ the majority of the techniques used to compute reliability 
standards. This research employs the following method (Jahan Biglari 282): 

 

       (2) 
Risk is the idea of future uncertainty about the departure from anticipated earnings or results. 

Risk is a measure of how much uncertainty an investor is willing to accept in order to make a 
profit from their investment. Risks come in a variety of forms and come from various 
circumstances. 

A measure of how an individual asset moves (on average) when the entire stock market rises 
or falls is known as the beta (also known as the market beta or beta coefficient) in finance. 
Therefore, when a modest amount of an asset is introduced, beta is a good indicator of how much 
risk the asset adds to the market portfolio. Thus, beta is often referred to as the systematic risk, 
market risk, or hedging ratio of an asset. Beta does not reflect individual risk. The beta equation is 
as follows (Kenton 1): 

    (3) 
 
Where Cov is the covariance between portfolio returns (rp) and market returns (rb ) and Var is 

the variance of market returns. 

2.2. Compute return of a portfolio 

  (4) 
 

Each alternative's return is represented by the letters ri, wi, and m, and its weight in the 
portfolio is represented by the letter m (Esajian 1). 
 

2.3 Length of vector 
We begin with Euclidean distance, which is the most widely used unit of measurement. It is a 

measurement of distance that is best described as the length of a line segment that connects two 
places. The distance is determined using the Pythagorean Theorem from the points' Cartesian 
coordinates; therefore, the calculation is rather simple (Brownlee 1).  

 (5) 
Assuming that qi is the origin of the coordinate system and equals zero, the length of a vector is 

given by equation (6) as follows: 
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  (6) 
2.4 Rumina Is one of the techniques for normalizing the decision matrix. One method for 

normalizing the decision matrix is Rumina. There are several criteria with both positive (benefit) and 
negative (loss). The Rumina approach has been put out as a normalization technique in this area. 
Divide each criterion's value for positive criteria by the greatest value for that criterion. Also, for 
negative criteria, the smallest value of the criteria is divided by each criterion's value (Habibi 1). 
 

   (7) 
 

2.5 Decision matrix  
A decision matrix is a list of values in rows and columns that allow an analyst to 

systematically identify, analyze, and rate the performance of relationships between sets of values 
and information. Elements of a decision matrix show decisions based on certain decision criteria. 
 

    (8) 
 
Aij is the score of option i in relation to criterion j where A1, A2,..., Am is a set of viable alternatives, 
C1, C2,..., Cn is a set of decision-making criteria (“When to Use a Weighted Decision Matrix” 1). 
 

2.6 Triangle perimeter and area  
The area of a triangle may be calculated in geometry using Heron's formula, also known as 

Hero's formula, and named after the Hero of Alexandria when the lengths of all three sides are 
known. There is no need to first determine the angles or other distances in the triangle, unlike other 
triangle area formulas. 
According to Heron's formula, a triangle whose sides are lengths a, b, and c has an area of 
 

     (9) 
And p is (Kendig 402), 

     (10) 
Let a, b, c be the sides of the triangle and   the angle a, b sides. Applying the law of 

cosines, we get 
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     (11) 
3. Triangle method 
Each alternative in a decision matrix can be a vector in three dimensions since it is based on 

three criteria. Return, reliability, and risk are the requirements. 

Figure 1 Triangle Method 
                                             z 
                                           
 
    Company ith(ai1, ai2, ai3) 
    
         

                                                                          y 
 
 
                                   x      

 

 
In the illustration above, the green vector represents the best alternative, the red one 

represents the distance between each alternative and the best one, and the blue vector represents a 
company as an alternative. The length of the red vector constructs the first type of triangle method, 
which we will refer to as Triangle V (TV), and the other type is the Triangle Surface, which 
displays the area between these three vectors that formed a triangle, i.e. (TS). 

 
4. A real-world example 
With a case study from the actual world, this section describes the Triangle approach. This 

essay seeks to give an example of the approach in the actual world. We applied this methodology 
at the Tehran Stock Exchange for 20 businesses to determine the actual price of each trading day 
taking into account capital increases, DPS, and trading commissions. Twenty firms were included 
as options in the choice matrix, and the three criteria were return, reliability, and risk. The twenty 
companies were chosen from the Tehran Stock Exchange listed in the Appendix. 

 
4.1 Decision matrix 
As an illustration, this decision matrix used values belonging to 1397. The table below is the 

decision matrix related to 1397. The aim of this part is only the expression Triangle method. 
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Table 1 example of decision matrix in the Tehran Stock Exchange 

DECISION MATRIX 1397 PER YEAR 

Company Return Reliability RISK Company Return Reliability RISK 

Iran Mineral P. 55.863 0.390 -0.677 
Sobhan 
Pharm. -5.011 1.000 1.064 

Behbahan Cement -12.664 0.973 -0.614 Iran Mobil 
Tele 30.115 0.504 0.573 

Dadeh pardazi Iran co 15.865 0.237 1.283 Chadormalu 31.688 0.712 1.081 

Fanavaran Petr. 54.682 0.589 0.069 Iran Khodro 0.755 1.000 1.563 

S*North Drilling -48.540 1.000 0.181 Khouz. Steel 57.449 0.310 1.142 

S*IRI Marine Co. -1.458 1.000 0.596 S*I. N. C. 
Ind. 65.427 0.500 0.757 

Butane Group 49.162 0.813 0.770 Azar Refract. -39.058 0.845 -0.411 

Shahroud Sugar 5.874 0.131 2.083 
S*Tehran 
Const. -26.378 1.000 -1.258 

Yazd Jooshkab 6.575 0.315 0.796 MAPNA -11.279 1.000 0.839 

Sahand Rubber 7.722 0.292 1.021 S*Mellat 
Bank -10.531 1.000 0.393 

 
The real-world example  

In this section, the Triangle approach is explained with a practical example. This essay seeks 
to give an example of the approach in the actual world. This strategy was used by 20 firms for this 
purpose on the Tehran Stock Exchange. Twenty organizations were offered as choices in the 
selection matrix along with the three criteria of Return, Reliability, and Risk. 
 

Table 2 calculating the data needed to use the Triangle method 

Company Return Reliability Risk Length of 
Alternatives 

Maltenatives* 
A* CosƟ 

Iran Mineral P. 0.36508 0.11656 -0.1550 0.4134 0.09 0.326451 

Behbahan Cement -0.08276 0.29097 -0.1406 0.3336 -0.09 -0.42539 

Dadeh pardazi Iran co 0.10368 0.07088 0.2939 0.3197 0.19 0.913207 

Fanavaran Petr. 0.35736 0.17604 0.0158 0.3987 0.17 0.653512 

S*North Drilling -0.31723 0.29901 0.0415 0.4379 -0.10 -0.37033 

S*IRI Marine Co. -0.0095 0.29901 0.1366 0.3289 0.07 0.345076 

Butane Group 0.3212 0.24302 0.1763 0.4398 0.23 0.818448 

Shahroud Sugar 0.0383 0.03917 0.4773 0.4805 0.25 0.796788 

Yazd Jooshkab 0.0429 0.09415 0.1824 0.2097 0.11 0.810478 

Sahand Rubber 0.0504 0.08726 0.2339 0.2548 0.14 0.835615 

Sobhan Pharm. -0.0327 0.29901 0.2437 0.3872 0.11 0.458874 

Iran Mobil Tele 0.1968 0.15079 0.1312 0.2805 0.15 0.847793 

Chadormalu 0.2070 0.21283 0.2478 0.3868 0.22 0.866519 
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Iran Khodro 0.0049 0.29901 0.3582 0.4667 0.18 0.616883 

Khouz. Steel 0.3754 0.09261 0.2617 0.4669 0.29 0.964292 

S*I. N. C. Ind. 0.4275 0.14950 0.1735 0.4851 0.27 0.871852 

Azar Refract. -0.2552 0.25264 -0.0941 0.3713 -0.14 -0.60489 

S*Tehran Const. -0.1723 0.29901 -0.2883 0.4498 -0.20 -0.69139 

MAPNA -0.0737 0.29901 0.19236 0.3631 0.07 0.308909 

S*Mellat Bank -0.0688 0.29901 0.08997 0.3198 0.03 0.122903 

A* 0.42759 0.03917 0.47734 0.6420 

 
A* is the best alternative base on the best value of criteria, and the Ɵ is the angle between 

each alternative and A*, both of them are essential data for using the Triangle method. 

Table 3 calculating sides of the triangle 

Company c2 c a b Company c2 c a b 

Iran Mineral P. 0.409 0.640 0.41 0.64 Sobhan Pharm. 0.334 0.577 0.39 0.64 

Behbahan Cement 0.705 0.840 0.33 0.64 Iran Mobil Tele 0.185 0.430 0.28 0.64 

Dadeh pardazi Iran co 0.139 0.373 0.32 0.64 Chadormalu 0.131 0.362 0.39 0.64 

Fanavaran Petr. 0.236 0.486 0.40 0.64 Iran Khodro 0.260 0.510 0.47 0.64 

S*North Drilling 0.812 0.901 0.44 0.64 Khouz. Steel 0.052 0.228 0.47 0.64 

S*IRI Marine Co. 0.374 0.612 0.33 0.64 S*I. N. C. Ind. 0.104 0.323 0.49 0.64 

Butane Group 0.143 0.378 0.44 0.64 Azar Refract. 0.838 0.915 0.37 0.64 

Shahroud Sugar 0.151 0.389 0.48 0.64 S*Tehran 
Const. 1.013 1.006 0.45 0.64 

Yazd Jooshkab 0.237 0.487 0.21 0.64 MAPNA 0.400 0.632 0.36 0.64 

Sahand Rubber 0.203 0.451 0.25 0.64 S*Mellat Bank 0.464 0.681 0.32 0.64 

 
The sides of the triangle are a, b and c. The length of each alternative is a, and also, b is the 

length of A*, and c is the distance between them. 
Triangle Surface  

The table below displays the distance between each option and the optimal vector A* by earlier 
sections, and it was created using formulae (9, 10, and 11) to calculate the distance, the weight of 
the alternatives, and the return of this portfolio for 1397 (2018). 
Each company has three attributes (Return, Reliability, and Risk), then  
 

 
b = A*= (The best of Return, the best of Reliability, the best of Risk) 
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Table 4 calculating return of Triangle surface 

1397 P S Rumina Weight Return 
Iran Mineral P. 0.84783 0.12544 0.314384  0.029219  5.34 
Behbahan Cement 0.90786 0.09692 0.406922  0.03782  8.18 
Dadeh pardazi Iran co 0.66764 0.04181 0.943078  0.08765  1.09 
Fanavaran Petr. 0.76358 0.09687 0.407103  0.037836  4.88 
S*North Drilling 0.99060 0.13058 0.302019  0.02807  10.41 
S*IRI Marine Co. 0.79152 0.09909 0.397979  0.036988  1.14 
Butane Group 0.73027 0.08111 0.486194  0.045187  3.03 
Shahroud Sugar 0.75586 0.09320 0.423146  0.039327  7.57 
Yazd Jooshkab 0.66978 0.03943 1  0.092941  0.87 
Sahand Rubber 0.67410 0.04492 0.877907  0.081593  5.01 
Sobhan Pharm. 0.80357 0.11043 0.357131  0.033192  1.40 
Iran Mobil Tele 0.67664 0.04775 0.82583  0.076753  0.88 
Chadormalu 0.69570 0.06197 0.636337  0.059142  9.36 
Iran Khodro 0.80947 0.11791 0.334481  0.031087  0.21 
Khouz. Steel 0.66859 0.03969 0.993431  0.09233  7.02 
S*I. N. C. Ind. 0.72517 0.07626 0.517102  0.04806  4.71 
Azar Refract. 0.96450 0.09491 0.415531  0.03862  4.77 
S*Tehran Const. 1.04934 0.10431 0.378078  0.035139  4.89 
MAPNA 0.81882 0.11086 0.355742  0.033063  2.66 
S*Mellat Bank 0.82148 0.10186 0.387154  0.035982  9.17 

SUM   10.75955  1 92.60 

 
Triangle Vector 

Triangle V is the distance between each alternative and the best vector A*, and according to 
previous parts, the table below shows the alternatives’ weight and return of the portfolio in 1397 
(2018) after normalizing. 
 

Table 5 calculating return of Triangle vector 

Company Rumina Weight Return TV 
Iran Mineral P. 0.356449855 0.038020578 4.24 
Behbahan Cement 0.271634408 0.028973773 4.80 
Dadeh pardazi Iran co 0.610863401 0.065157495 1.35 
Fanavaran Petr. 0.469126376 0.050039173 4.95 
S*North Drilling 0.253200966 0.027007577 5.91 
S*IRI Marine Co. 0.372809609 0.039765584 0.92 
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Butane Group 0.602519799 0.064267528 3.88 
Shahroud Sugar 0.586307667 0.062538267 9.55 
Yazd Jooshkab 0.467814263 0.049899217 0.82 
Sahand Rubber 0.505514669 0.053920515 5.17 
Sobhan Pharm. 0.39485625 0.04211718 1.21 
Iran Mobil Tele 0.529780561 0.056508827 0.95 
Chadormalu 0.629390156 0.067133643 12.25 
Iran Khodro 0.447234848 0.047704122 0.21 
Khouz. Steel 1 0.106664591 14.25 
S*I. N. C. Ind. 0.706043806 0.075309874 7.03 
Azar Refract. 0.249208541 0.026581727 2.56 
S*Tehran Const. 0.226635623 0.024173996 2.41 
MAPNA 0.360790797 0.038483603 2.10 
S*Mellat Bank 0.335000863 0.03573273 6.67 

SUM 9.37518246 1.00 91.25 

 
Results and discussion 
This section displays the results of utilizing the Triangle technique to weigh alternatives for six 
years, comparing them to the market index and bank interest, and using four Triangle modes to 
calculate the return on each portfolio. These portfolios compare to one another and display the 
findings in charts. These charts aid in determining which strategy performs best. 

Figure 2  the results of the annual return of each type of Triangle 

 

Figure 2 illustrates the types of calculating criteria and Triangle modes. The results show the 
return of Triangle modes for five years.  
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Figure 3  the results of the method in comparison with the market index and bank interest after five years 

 

Figure 3 shows the performance modes of Triangle and compares them with the market index 
and the interest of the bank. The results show that the return of most of the Triangles’ modes after 
five years is better than the market index and bank interest.  

According to the results, the recommended portfolio constructed with the Triangle method for 
1400 is recommended in the below table (6). This method recommended only one company for 
investing based on three criteria return, reliability and risk. The criteria are calculated with 
average mode, and the type of Triangle has been TS. 

  
Table 6 the Triangle recommendation for 1400 

 Triangle Surface  1400 Criteria Average 
Company Weight 
Iran Mineral P. 1.00 

 
Conclusion and future research 
Choosing the ideal portfolio for yielding and investing money has been one of the most 

pressing challenges for managers and investors. There are several strategies for rating and weighing 
alternatives, each of which has different outcomes. The purpose of this research is to provide the 
Triangle approach for assigning weight to alternatives with and without knowing the weight of the 
criteria. 

The majority of the paper is devoted to articulating the Triangle method algorithm in content 
analysis, citing an example to further understand the approach, and lastly, implementing this method 
and comparing it to the existing data analysis method. The validity of the method's results in relation 
to the market index and bank interest was then examined and assessed. 

According to the data, a portfolio constructed by TS that its decision matrix's criteria are 
calculated by Average mode has the highest performance in Tehran stock market. This type of 
Triangle method was the best adjustment that made it more efficient. 

Future study is needed to compare this method to TOPSIS, AHP, and other MCDM methods, 
as well as survey the performance of this method in various markets and adjust the number of criteria 
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or normalizing methods used to normalize the decision matrix. Also, a researcher can do all the 
above-mentioned things by knowing the weight of the criteria again. 
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Appendix 

Company Name Industry Symbol 
Iran Mineral P. Production of zinc sheets and ingots FRVR1 
Behbahan Cement Production of type I, II & V gray cement SBHN1 
DPI 
Dadeh pardazi Iran 
co 

DPI can be present and act on all fields concerning information and 
communications technology DADE1 

Fanavaran Petr. 
 

Manufacturing, commissioning and extraction of methanol units, acetic acid and 
carbon monoxide to meet the needs of domestic and export target markets PFAN1 

S*North Drilling A leading company in oil and gas well drilling HSHM1 
 
S*IRI Marine Co. 

Purchasing, operating, renting, leasing and selling any type of ship and vessel for 
any purpose, including freight and passenger transport, refueling and the like. KSHJ1 
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 Undertaking any activity complementary to the activities subject to paragraph 1 
above, such as the construction, operation or rental of port facilities, offshore 
structures and facilities related to the construction and repair of ships and vessels, 
and all types of cargo and passenger terminals. 

 
Butane Group 
 

Production, import and purchase of various installation products, gas appliances, 
home appliances, parts and raw materials - manufacture and operation of 
production equipment and machinery - establishment, rent and management of 
factories in or outside the country - distribution, sale and export of products Above. 

BOTA1 

Shahroud Sugar Production of sugar from sugar beet and refining of raw sugar to white sugar and 
selling them. SHKR1 

Yazd Jooshkab Manufacturer of cables with rubber and silicone insulation 
 
JOSH1 
 

Sahand Rubber 
 

Rubber liner - Conveyor belt - Roller cover - Rubber parts - Flooring SHND1 

Sobhan Pharm. Pharmaceutical Holding 
 
DSOB1 
 

Iran Mobil Tele The biggest mobile operator in the country in both call and mobile internet HMRZ1 

Chadormalu 

The subject of the company is: a- Main topics - Exploration and exploitation of iron 
ore mines and production of concentrate from it and production of pellets, 
production of iron ore (lamp over), production of steel products b- Sub-topics - 
installation and commissioning, maintenance, repairs, inspection Technical, service 
of machinery equipment required by the company 

CHML1 

 
Iran Khodro 
 

Establishment, construction and management of factories in any place, inside or 
outside the country in order to produce and supply all kinds of cars and means of 
transportation. 

IKCO1 

 
Khouz. Steel 
 

The main topics include smelting, casting and rolling operations of ferrous metals 
and alloy steels to produce standard geometric sections. Sub-topics include supply 
and production of spare parts, renovation and factory management, business 
operations, investment in companies related to the subject of the company. 

FKHZ1 

S*I. N. C. Ind. Exploration, extraction and exploitation of Iranian copper mines MSMI1 
Azar Refract. Production of various shaped and amorphous refractory products NSAZ1 

S*Tehran Const. Mass construction and real estate investments 
 
NSTH1 
 

 
MAPNA Construction of power plant equipment and .... MAPN1 

 
S*Mellat Bank 
 

1- Opening and maintaining current Gharz al-Hasna deposit accounts, savings and 
short-term and long-term investment deposit accounts and other similar accounts, 
and issuing various types of licensed cards and issuing various types of deposit 
certificates. 2- Granting all kinds of financial and credit facilities to natural and 
legal persons in the form of current laws of the country 

BMLT1 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Այլընտրանքների համար վարկանիշների և կշիռների հատկացումը և Թեհրանի 
ֆոնդային բորսայում օպտիմալ պորտֆելի կառուցումը եռանկյունու մեթոդով 

Արաշ Ջահան Բիգլարի, 
Երևանի Եվրոպական համալսարանի ասպիրանտ 

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 
 

Իրանի ֆինանսական շուկայում ֆոնդային բորսայի ներդրումից ի վեր մենեջերնե-
րի և ներդրողների համար ամենահրատապ խնդիրներից մեկը եղել է փողի եկամտա-
բերության և ներդրման օպտիմալ պորտֆելի որոշումը: Գոյություն ունեն գնահատման 
և կշռման մի քանի մեթոդներ, որոնք ապահովում են տարբեր արդյունքներ: Այս ու-
սումնասիրությունն առաջարկում է այլընտրանքային տարբերակները դասակարգելու 
և դրանք համեմատելու նոր մոտեցում՝ առանց չափանիշների կշիռը իմանալու: Այս հե-
տազոտությունը նպատակ ունի ուսումնասիրել Եռանկյունի տեխնիկան Իրանի կապի-
տալի շուկայում՝ օգտագործելով երկու տեսակի՝ TS (եռանկյունի մակերես) և հեռուս-
տացույց (եռանկյունի վեկտոր): Այս ուսումնասիրությունը տրամադրում է նոր տեխնի-
կա՝ ներդրողներին հարմարեցնելու և օգնելու օպտիմալ պորտֆելի ընտրության հար-
ցում: Պորտֆելի բոլոր գնահատումները հիմնված են Թեհրանի ֆոնդային շուկայի 
տվյալների վրա՝ 2014-2021 թվականներին: Ըստ բացահայտումների՝ այս ռազմավա-
րությունը կարող է ստեղծել արդյունավետ պորտֆել՝ բանկային տոկոսների և շուկա-
յական ինդեքսից ավելի բարձր եկամտաբերությամբ: Հետագա ուսումնասիրությունն 
անհրաժեշտ է այս մեթոդը TOPSIS, AHP և MCDM այլ մեթոդների հետ համեմատելու 
համար, ինչպես նաև՝ հետազոտել այս մեթոդի կատարողականը տարբեր շուկանե-
րում և կարգավորել որոշման մատրիցը նորմալացնելու համար օգտագործվող չափա-
նիշների կամ նորմալացման մեթոդների քանակը: Նաև հետազոտողը կարող է անել 
վերը նշված բոլոր գործերը՝ կրկին իմանալով չափանիշների կշիռը։ 
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С момента появления фондовой биржи на иранском финансовом рынке одной из самых 

актуальных проблем для менеджеров и инвесторов стало определение оптимального 
портфеля для получения и вложения денег. Существует несколько методов оценки и 
взвешивания, дающих разные результаты. В этом исследовании предлагается новый подход к 
ранжированию альтернатив и их сравнению без знания веса критериев. Это исследование 
направлено на изучение метода треугольника на иранском рынке капитала с использованием 
двух типов: TS (поверхность треугольника) и TV (вектор треугольника). В этом исследовании 
представлена новая методика, помогающая инвесторам в выборе оптимального портфеля. Все 
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оценки портфеля были основаны на данных фондового рынка Тегерана с 2014 по 2021 год. 
Согласно результатам, эта стратегия может создать эффективный портфель с более высокой 
доходностью по банковским процентам и рыночному индексу. Дальнейшие исследования 
необходимы для сравнения этого метода с TOPSIS, AHP и другими методами MCDM, а также 
для изучения эффективности этого метода на различных рынках и корректировки количества 
критериев или методов нормализации, используемых для нормализации матрицы решений. 
Кроме того, исследователь может сделать все вышеперечисленное, зная еще раз веса 
критериев.  

Ключевые слова: портфель, MCDM, матрица решений, нормализация, формула Герона.  
 

 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

186 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ և ԱՐՑԱԽԸ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՑ ՀԵՏՈ․ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ և 

ՆԵՐՔԻՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ* 

 

ՀՏԴ 334.02:338.43 (479.24) 

 

Մանասերյան Թաթուլ  

«ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ» հետազոտական կենտրոնի ղեկավար 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

tatoulm@gmail.com 
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

 
Տարածաշրջանում Հայաստանի եւ Արցախի տնտեսությունների ինտեգրման հե-

ռանկարները վերլուծելիս կարեւոր է հաշվի առնել այն փաստը, որ, ի տարբերություն 
Հայաստանի Հանրապետության, Արցախը, որպես միջազգային հանրության կողմից 
չճանաչված պետություն, զրկված է ցանկացած երկրի հետ պաշտոնապես եւ ուղղա-
կիորեն կոոպերացիոն կապեր հաստատելու հնարավորությունից: Արտաքին աշխարհի 
հետ միակ կապը թերևս հումանիտար հարաբերություններն են ։ Ուստի, բացի անվ-
տանգության երաշխավորի գործառույթից, Հայաստանի Հանրապետությունը միակ պե-
տությունն է, որը կարող է օգնել Արցախին իրեն ներկայացնել արտաքին շուկաներում: 
Դա, իր հերթին, պահանջում է տնտեսական դիվանագիտության առկա զինանոցի ող-
ջամիտ օգտագործում, չէ որ Արցախը արտաքին աշխարհին կարելի է ներկայացնել 
միայն միջնորդավորված:  

Այսպիսով, անհրաժեշտ է ծանոթանալ և վերլուծել ժամանակակից ինտեգրացիոն 
գործընթացների հետ կապված փուլերը, բացահայտել տարածաշրջանային ինտեգր-
ման հիմնական միտումները, ներկայացնել Եվրասիական տնտեսական միության շրջա-
նակներում ազգային մրցակցային առավելությունների իրականացման հնարավորութ-
յունները, դրանց իրագործման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև վերլուծել նման ձևա-
չափով Հայաստանի և Արցախի ինտեգրման հեռանկարները տարածաշրջանում: Այս ա-
մենին կարող է նպաստել Հյուսիս-Հարավ ավտոմայրուղու գործարկումը, ինչպես նաև ե-
ռակողմ համագործակցության հնարավորությունների օգտագործումը՝ ՀՀ-Իրան-Հու-
նաստան: Վերջապես, պահպանելով ամուր և ամենօրյա կապերը Ռուսաստանի հետ, 
անհրաժեշտ է նաև մտածել Հայաստանի ռազմավարական գործընկերության դիվերսի-
ֆիկացման մասին: 

Բանալի բառեր․ Արցախ, տարածաշրջանային ինտեգրում, ԵԱՏՄ, մրցակցային 

առավելություններ, 44-օրյա պատերազմ: 

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 9.09.2022 
Տպագրության է երաշխավորել Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Վարդան 
Բոստանջյանը:13.09.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 20.09.2022: 
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Ներածություն 

Տարածաշրջանում Հայաստանի և Արցախի տնտեսությունների ինտեգրման հե-
ռանկարները վերլուծելիս կարևոր է հաշվի առնել այն իրողությունը, որ, ի տարբերութ-
յուն Հայաստանի Հանրապետության, Արցախը, որպես միջազգային հանրության կող-
մից չճանաչված պետություն, զրկված է որևէ երկրի հետ պաշտոնապես և անմիջակա-
նորեն համագործակցության կապեր հաստատելու հնարավորությունից: Միակ կապն 
արտերկրի հետ թերևս մարդասիրական օգնությանն առնչվող հարաբերություններն 
են: Հետևաբար, բացի անվտանգության երաշխավորի գործառույթից, Հայաստանի 
Հանրապետությունը միակ պետությունն է, որ կարող է օգնել Արցախին՝ ներկայանալու 
արտաքին շուկաներում: Սա, իր հերթին, պահանջում է տնտեսական դիվանագիտութ-
յան գոյություն ունեցող զինանոցի խելամիտ օգտագործում, քանի որ Արցախն արտա-
քին աշխարհին հնարավոր է ներկայացնել միայն միջնորդված ձևով:  Բացի այդ, Ար-
ցախի արտաքին ինտեգրման գործընթացներին մասնակից դարձնելու խնդիրը 
քննարկելուց առաջ, նպատակահարմար է վերլուծել Հայաստան – Արցախ տնտեսա-
կան ինտեգրման իրական հնարավորությունները: Սա ևս դյուրին չէ այն պատճառով, 
որ երկու տնտեսություններն ինտեգրելու համար հարկավոր է գտնել մեկը մյուսից 
տարբերվող մասնագիտացման ճյուղեր և մրցակցային առավելություններ, մինչդեռ 
երկուսի դեպքում էլ ընդհանրություններն ավելի շատ են, քան սակավաթիվ տարբե-
րություններն ու առանձնահատկությունները:  Ավելին, գյուղատնտեսության, հան-
քարդյունաբերության, էներգետիկ ոլորտներում Արցախի փորձն ավելի ուսանելի է, 
ըստ որում, չավարտված պատերազմի մեջ գտնվող Արցախում մինչև 2020թ. հաճա-
խակի և սովորական երևույթ է եղել երկնիշ թվով տնտեսական աճը:  Իսկ հացահատի-
կի և այլ սննդամթերքի տարբեր տեսակներով Արցախը շոշափելի մասնակցություն է 
ունեցել Հայաստանի պարենային անվտանգության ապահովման գործին: Քանի որ 
Հայաստանի և Արցախի մրցակցային առավելությունները միմյանցից շատ բանով չեն 
տարբերվում, նպատակահարմար է մտածել միասնական, ընդհանուր շուկայի ձևա-
վորման հնարավորությունների մասին: Սա թույլ կտա կատարել մարդկային, հանքա-
հումքային, արտադրական և ֆինանսական ռեսուրսների ընդհանուր հաշվառում և 
գույքագրում, վեր հանել երկու տնտեսություններում առկա ուժեղ կողմերը և մրցունակ 
ճյուղերը, որոնք կօգնեն բավարարել ներքին պահանջարկը և համատեղ դուրս գալ 
արտաքին շուկաներ՝ ընդհանուր ռազմավարությամբ, ինչպես նաև դաասակարգել խո-
ցելի և թույլ կողմերը, հնարավորինս դիվերսիկացնել ներմուծվող ապրանքների աղբ-
յուրներն ու աշխարհագրությունը՝ նվազեցնելու կախվածությունն առանձին վերցրած 
երկրներից: Այս մոտեցումը թույլ կտա միասնական քաղաքականություն մշակել և ի-
րագործել արտաքին տնտեսական հարաբերություններում, հստակեցնել այս ասպա-
րեզում հնարավոր գործընկներների և հիմնական մրցակիցների կամ հակառակորդնե-
րի շրջանակը1: 

                                                            
1 Համեմատաբար բաց առևտրային ռեժիմ իրականացնող երկրներում ներմուծման մաքատուր‐
քերի միջին մակարդակը 10%-ից պակաս է, իսկ քանակական սահմանափակումները ծածկում են 
ներմուծման 25%-ից պակաս մասը։Ազատ առևտրի կողմնակիցները, փաստարկներ բերելով հո‐
վանավորչության դեմ, պնդում են, որ հովանավորչությունը տանում է ազգային տնտեսության 
քայքայման, ծնում է, այսպես կոչված՝ էկոնոմիկայի սկլերոզ: Օտարերկրյա ապրանքների ներմուծ‐
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Այս ամենը վկայում է, որ անհրաժեշտ է համակողմանիորեն ուսումնասիրել, մի 
կողմից, Հայաստանի հնարավորություններն արտաքին շուկաներ դուրս գալու առու-
մով, իսկ մյուս կողմից՝ բացահայտել Արցախի տնտեսության մրցակցային առավելութ-
յունները, որոնք կարող են այս կամ այն ձևաչափով Հայաստանով միջնորդված իրաց-
նել արտաքին շուկաներում: 

Մեթոդաբանություն 

Արցախի մրցակցային առավելությունների  մասին խոսելիս պետք է հիշել, որ երի-
տասարդ հանրապետությունը ժառանգել է ամբողջությամբ ավերված տնտեսություն` 
որպես հետեւանք Խորհրդային միության փլուզման և պարտադրված ավերիչ պատե-
րազմի, ուստի տնտեսության վիճակն այդ ժամանակ կարելի է գնահատել հետեւյալ 
կերպ` 

- կայուն իրացման շուկաներից զրկված, մեծամասամբ ավերված արդյունաբե-
րություն, 

- սննկացած գյուղատնտեսական տնտեսություններ` սովխոզներ եւ կոլեկտիվ 
տնտեսություններ, 

- տարիներով չմշակված այգիներ, էրոզիայի ենթարկված հազարավոր հեկտար 
հողատարածքներ եւ պարապուրդի մատնված գյուղմթերք վերամշակող ձեռնարկութ-
յուններ1: 

 

Վերլուծություն 
Տնտեսության վերականգնման գործընթացն Արցախում սկսվեց և իրականացվեց 

տնտեսության վերափոխման գործընթացներին զուգահեռ` Հայաստանի Հանրապե-
տության հետ համատեղ նոր տնտեսական հարաբերությունների ձևավորմամբ և զար-
գացմամբ: Անցած տարիների ընթացքում իշխանությունները հետեւողականորեն իրա-

                                                                                                                                                                   
ման կրճատումը թուլացնում է մրցակցային պայքարը, սպանում նորարարության ոգին։ Հովանա‐
վորչությունը վնաս է հասցնում սպառողների շահերին: Մաքսատուրքերի միջոցով բարձրացվում 
են ներմուծվող ապրանքների գները, որը այլ հավասար պայմաններում հարվածում է սպառո‐
ղական զամբյուղին: Այն վնասում է միջազգային տնտեսական հարաբերություններին (ՄՏՀ-ին): 
Իր ծայրահեղ ձևում այն վերաճում է տնտեսական ավտարկիայի, որի դեպքում երկրները ձգտում 
են սահմանա փակել միայն այն ապրանքների ներմուծումը, որոնց արտադրությունը տվյալ երկ‐
րում հնարավոր չէ կազմակերպել: Արտահանումն իր հերթին թույլատրվում է այն չափով, որչա‐
փով հնարավոր է ապրանքների ներմուծումը: Ազատ առևորի կողմնակիցները պնդում են, որ 
ազատ առևտուրը նպաստում է համեմատական առավելությունների հիման վրա միջազգային 
առևտրին երկրների մասնակցությանը, նպաստում է աշխատանքի միջազգային բաժանման 
խորացմանը` արտադրության մասնագիտացումից բխող բոլոր դրական հետևանքներով, ներքին 
շուկայի ընդլայնմանը, զանգվածային արտադրության կազմակերպմանը։ Ներքին շուկայի 
ազատությունն իջեցնում է ապրանքների գները, որի հետևանքով էլ ընդլայնվում է սպառողական 
շուկան, ազատ առևտուրը տանում է համաշխարհային տնտեսության մեջ մրցակցության սրմանը, 
որի հետևանքով ամբողջ համաշխարհային տնտեսության մասշտաբով գներն իջնում են: Դա 
բարենպաստ է հատկապես համաշխարհային տնտեսության թույլ օղակների տնտեսական 
զարգացման համար: 
1https://aparaj.am/%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%ab-
%d5%b4%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-
%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82
%d5%b6%d5%a8-%d5%b7%d5%a1/ 
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կանացրել են տնտեսության զարգացմանն ուղղված բազում ծրագրեր: Ինչպես նաեւ 
մեծածավալ ռեսուրսներ են ներդրել ենթակառուցվածքների ձեւավորման ու զարգաց-
ման համար: Զարգացման հիմնական ուղղություններից կարելի է առանձնացնել արդ-
յունաբերությունը` մասնավորապես հանքարդյունաբերությունը, թեթեւ եւ սննդի արդ-
յունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, էներգետիկան, զբոսաշրջությունը, ինչպես 
նաև զարգացման լուրջ հնարավորություններ ունեցող շինարարությունը: Դրանք այն 
ճյուղերն են, որոնք իրական դերակատարություն ունեն ՀՆԱ-ի ձեւավորման գործում: 
Մասնավորապես, Էներգետիկ համակարգը հանդիսանալով տնտեսության զարգաց-
ման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածք ԱՀ-ում, դիտվում է նաև որպես գերակա 
ճյուղ, որում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը հանդիսանում է հիմնական ուղղութ-
յուն: Մինչեւ 2008թ ԱՀ-ում գործում էր միակ` Խորհրդային ժամանակներում կառուց-
ված Սարսանգի ՀԷԿ-ը, 50 ՄՎտ հզորությամբ եւ 100 մլն ԿՎտ տարեկան արտադրո-
ղականությամբ, սակայն 2008թ սկասած ԱՀ կառավարությունը ջրային ռեսուրսնե-
րի ճկուն կառավարման համատեքստում ձեռնամուխ եղավ հիդրոէներգետիկայի բնա-
գավառի 2 հիմնական ` Արցախ ՀԷԿ և Սյունիքի կասկադ նախագծերի կյանքի կոչմա-
նը: Այդ ընթացքում կառուցվեցին 8 փոքր ՀԷԿ եւ այսօր ԱՀ-ում արտադրվող էլեկտ-
րաէներգիայի միջին տարեկան ծավալը մինչև 2020թ. կազմում էր 220 մլն ԿՎտ/Ժ է-
լեկտրաէներգիա եւ ակնկալվում է սպառման տարեկան 7տոկոս աճ: Արցախի տա-
րածքում հիդրոէներգետիկայի հնարավորությունները միջինում գնահատվում էր 500 
մլն ԿՎտ/Ժ, ինչ այսօր գրեթե երեք անգամ նվազել է: Գտնվելով ՀՀ էլեկտրական ցան-
ցերի հետ միեւնույն համակարգում էլեկտրաէներգետիկայի արտադրության ծավալնե-
րի աճը ունի երաշխավորված սպառում: Այդ առումով բնագավառը շարունակում է հե-
տաքրքրել ներդրողներին: Էներգետիկ անկախության ապահովման տեսանկյունից 
կարեւորվում են նաեւ այլընտանքային էներգիայի այլ աղբյուրների զարգացմանն 
ուղղված նախաձեռնությունները: Երկրորդային հումքից բրիկետների եւ պելլետների 
արտադրությունը ԱՀ-ում նոր եւ հեռանկարային ուղղություն է: Շուկայի իրական 
սպառման ծավալները, ինչպես նաեւ հումքային բազայի առկայությունը, այս կամ այն 
բնագավառում նոր հումքային բազայի առկայությունը, այս բնագավառում նոր ներդ-
րումներ կատարելու հնարավորություն են ընձեռում1:  

Մինչև 44-օրյա պատերազմը Արցախը տիրապետում էր տնտեսական, մարդկա-
յին և բնաշխարհագրական անհրաժեշտ ներուժի` ժամանակի պահանջներին համա-
պատասխան արդյունաբերական արտադրությունների կազմակերպման համար: 
Մասնավորապես այս առումով անհրաժեշտ առանձնացնել հանքարդյունաբերության 
ոլորտը: Արցախի ընդերքը հարուստ է օգտակար հանածոներով: Տասնամյակների ըն-
թացքում ոսումնասիրվել եւ հայտնաբերվել են մոտ 300 հանքավայր, երեւակում եւ 
հանքայնացման կետ: Արցախն ունի վառելիքային, մետաղական, ոչ մետաղական օգ-
տակար հանածոների, խորքային ջրերի պաշարներ: 

                                                            
1Արցախի տնտեսական ներուժը «նոր սահմանազատումից» հետո. սահմանից անդին մնացած 
հնարավորություններ... www.Investmagazine.am 
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Աղյուսակ 6. Ընտանի կենդանիների գլխաքանակը 2020 թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ՝ 
ըստ Արցախի վարչական շրջանների1 

 

2002 թվականից ի վեր գործել է դեռեւս խորհրդային տարիներին հետախուզված 
Դրմբոնի ոսկու հանքը, որի արդյունահանման ծավալները տարիների ընթացքում կազ-
մել են արդյունաբերության ծավալների մոտ 35 տոկոսը եւ տարբեր տարիներին երկրի 
ՀՆԱ-ի 5-10 տոկոսը: Հետագայում մեծ աշխատանքներ ծավալվեցին նաև Կաշենի 
պղնձի և Կովսականի ոսկու հանքավայրերում: Երկրում շահագործվել են մի շարք քար-
հանքեր, որոնք քարի վերամշակման մի քանի տասնյակ տեղական կազմակերպություն-
ների ապահովել են որակյալ հումքով: Վերջիններիս արտադրանքը իրացվել է ոչ միայն 
տեղական շուկայում, այլ նաեւ հաջողությամբ արտահանվել է: Այդ ծավալները զգալիո-
րեն կրճատվել են, սակայն ակնկալում է, որ առաջիկայում հանարդյունաբերությունը 
կպահպանի ՀՆԱ-ում իր կայուն տեսակարար կշիռը և առաջադեմ տեխնոլոգիաների կի-
րառմամբ բնական պաշարների օգտագործման վրա հիմնված արտադրությունների 
կազմակերպումը շահեկան կլինի և´ ներդրողների, և´ տնտեսության համար: 

Հումքառեսուրսային գործոնի տեսանկյունից առավել գրավիչ են գյուղատնտե-
սությունը եւ գյուղմթերքների հետագա վերամշակումը: Արցախն իր գոյության ողջ ըն-
թացքում դիտվել է որպես ագրարային երկիր: Արցախյան պատերազմի, ինչպես նաեւ 
հողերի մասնավորեցման գործընթացով պայմանավորված գյուղատնտեսության մեջ 
իշխող դերակատարությունն անցավ տնային տնտեսություններին: Ինչպես մսի, այն-
պես էլ բանջարաբոստանային մշակաբույսերի արտադրությունը մասամբ իրականաց-
վում էր տնային տնտեսությունների կողմից: 2007թ իշխանությունները գյուղատնտե-
սության զարգացման նպատակով ընդլայնեցին պետական աջակցության ծրագրերը` 
կիրառելով նոր մեխանիզմներ: Հիմնվեց գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության 
հիմնադրամը, որի միջոցով այս ընթացքում մոտ 22մլդ դրամ ուղղվեց գյուղատնտեսա-
կան ծրագրերի իրականացմանը: Ստեղծվեցին փորձարարական տնտեսություններ, 
հիմնվեցին հիմնադրամին կից մեքենատրակտորային կայաններ եւ ռեգիոնալ ագրո-
քիմիկատների եւ սերմերի պահեստային տնտեսություններ: Տնտեսվարող սուբյեկտ-
ներին, որոնք զբաղվում են անասնապահությամբ, այգեգործությամբ եւ հացահատի-
կային մշակաբույսերի արտադրությամբ հիմնադրամի միջոցով իրականացվում է 
տրամադրված վարկային ռեսուրսների տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորում: 
                                                            
1 http://stat-nkr.am/ 
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Արդյունքում գյուղատնտեսությունն ապահովել է  երկրի ՀՆԱ-ի մոտ 15 տոկոսը: Մինչ 
պատերազմը գյուղօգտագործման ցանքատարածքները կազմել են մոտ 64 000 հա: 
Ռազմավարական նշանակություն ունեցող «Արաքսի հովիտ» ծրագրով նպատակ էր 
հետապնդվում ընդլայնել այդ հողատարածքները` բնակլիմայական առումով առավել 
նպաստավոր հողատարածքների հաշվին: Այս առումով Գյուղի եւ գյուղատնտեսութ-
յան աջակցության հիմնադրամի ծրագրերով հազարավոր հեկտար էռոզիայի ենթարկ-
ված հողատարածքներ բերվում են արտադրական տեսքի: Արտադրվող հացահա-
տիկն ու մսամթերքը գերազանցում էին ներքին պահանջարկը, եւ իրականացվում էր 
արտահանում Հայաստան, որտեղ, թե հացահատիկի եւ թե մսամթերքի ներմուծման 
ծավալները գերազանցել են ներքին արտադրությունը: Ի դեպ` Արաքսի հովտում հա-
ցահատիկի արտադրությամբ զբաղվելը բարձր շահութաբերությամբ բիզնես ուղղութ-
յուն էր: Ներդրումային առումով այն ավելի գրավիչ դարձնելու համար ստեղծվել էր ռե-
գիոնալ մասնագիտացված մեքենատրակտորային կայան: Գյուղատնտեսության մյուս 
կարեւոր ուղղությունը այգեգործությունն է: Շուկայում առկա մեծ պահանջարկը հնա-
րավորություն է ընձեռել գյուղացիական տնտեսություններին զբվաղվել նռան այգիներ 
հիմելով: Անգամ այսօր Արցախում արտադրված նուռն իրացվում է դեֆիցիտի պայ-
մաններում, որը այս ճյուղին լայն հնարավորություններ է ընձեռում թափ հավաքելու 
համար: Սա ներդրումային առումով գրավիչ է, քանի որ այս արտադրանքի բավարար 
ծավալների առկայությունը կբերի նոր բիզնես գաղափարների կյանքի կոչմանը: 

Թեթև արդյունաբերությունը նոր զարգացող ուղղություն է: Այս բնագավառում կայա-
ցած ձեռնարկությունը «Արցախ կարի-կոշիկի արտադրական միավորում» փակ բաժնե-
տիրական ընկերությունն է, որը հետագա ընդլայնում չի ունեցել, քանի որ գործունեութ-
յունը իրականացրել է միայն պետական պատվերների շրջանակում: Այսօր, կարևորելով 
ոլորտը նաեւ աշխատատեղերի ստեղծման տեսակետից, կյանքի է կոչվում թեթեւ արդ-
յունաբերության բնագավառում պիլոտային մի ծրագիր, որը անվանվել է «Ղարմետաքս-
կոմբինատ. Բիզնես միջավայր»: Ներդրողների համար այս բնագավառը գրավիչ դարձ-
նելու լավագույն միջոց է ընտրվել կոմունիկացիոն բոլոր տարածքների տրամադրումը: 
Այս գաղափարը նվազագույնի է հասցնում բիզնես ծրագրերով պահանջվող հիմնական 
կապիտալում ներդրումների ծավալը, սահմանափակվելով միայն տեխնոլոգիաներում 
պահանջվող ներդրումներով, ինչի շնորհիվ կրճատվում է վերջիններիս հետ գնման ժամ-
կետը: Այս պիլոտային ծրագիրը համարվում է կայացած միայն այն պարզ պատճառով, 
որ այսօր այդ տարածքում արդեն գործում են կայացած 3 արտադրություններ (բրդյա թե-
լի արտադրություն, բամբակյա ու կիսաբամբակյա կտորեղենի արտադրություն եւ ձեռա-
գործ գորգերի արտադրություն): Վերջինս մեր մշակույթի անբաժանելի մասն է և մենք 
մեծ կարեւորություն է տրվում դրա զարգացմանը: Խրախուսվել են նաև թեթև արդյունա-
բերության բնագավառի այն ներդրողները, որոնք ստեղծել են կայուն ներքին շուկա, ինչ-
պես նաեւ իրենց շուկաներն են գտել Արցախից եւ ՀՀ սահմաններից դուրս: Սննդի արդ-
յունաբերության զարգացմանը նպաստել է կայուն ներքին շուկան և գյուղմթերքների վե-
րամշակման ավանդույթը, որը գալիս է խորհրդային տարիներից: Այսօր Արցախում 
սննդի արդյունաբերության ոլորտում գործում են կայացած ընկերություններ, որոնք ունեն 
կայուն ներքին և արտաքին շուկա, ուստի գյուղմթերքների վերամշակումը կշարունակի 
մնալ գրավիչ ներդրողների համար: Բուսաբուծության եւ անասնապահության հետագա 
աճին զուգընթաց, այս ճյուղն ունի ընդլայնեվու որոշակի հնարավորություններ: Այսօր ևս 
արտադրական ծավալները զիջում են արտաքին շուկայի պահանջարկին եւ ակնկալվում 
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է, կայուն խաղաղություն հաստատվելու պարագայում, սննդի վերամշակման բվանագա-
վառում նոր ներդրողների մասնակցություն: Այս ճյուղի զարգացմանը նպաստում է նաեւ 
Արցախում աճող հատապտուղների բազմազանությունը: 

Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների թվա-
քանակի աճը հիմք է հանդիսացել խոսելու ճյուղի հեռանկարների մասին: Թեև Քարվա-
ճառով Արցախը Հայաստանին միացնող ռազմավարական ճանապարհի և Ստեփա-
նակերտի օդանավակայանն այսօր չեն գործում, զբոսաշրջությունը խաղաղ պայման-
ներում կարող է զարգանալ հետևյալ ուղղություններով. Էթնոտուրիզմ, Էկոտուրիզմ, 
մշակութային տուրիզմ, արկածախնդրային տուրիզմ և այլն: Տուրիզմի այս տեսակները 
միշտ գրավիչ են եղել ինչպես երկրագնդի տարբեր վայրերում ապրող հայության հա-
մար, այնպես էլ օտաերկրացիների համար: 

Արցախի համար տուրզմի զարգացումը գերակա ուղղություն է, եւ պետք է շարու-
նակել ներդրումներ կատարել այս ոլորտում, եւ խրախուսել մասնավոր սեկտորի այն 
ներկայացուցիչներին, որոնք ներդրումներ կկտարաեն այս բնագավառում1: 

Այս ամենով հանդերձ, Արցախի մրցակցային առավելությունը շարունակելու է գի-
տելիքի եւ էկոլոգիական միջավայրի վրա հիմնված տնտեսությունը: Կարևոր է աջակ-
ցել տնտեսության ցանկացած ճյուղում գործունեություն ծավալած այն սուբյեկտներին, 
որոնք լուծելու են սոցիալական կարեւոր խնդիր`աշխատատեղերի ստեղծման, եւ 
նպաստելու են ԱՀ արտահանման ծավալների ավելացմանը:  

Պետք է նկատել, որ Հայաստանի Հանրապետության համար համաշխարհային 
տնտեսությանն ինտեգրվելու լիարժեք հնարավորություն ստեղծվեց միայն նախկին 
ԽՍՀՍ-ի փլուզումից հետո: Անդամակցությունը միջազգային բազմաթիվ կազմակեր-
պությունների, տարածաշրջանային ինտեգրման որոշ խմբավորումների, ինչպես նաև 
միջազգային բազմաբնույթ համաձայնագրերի ստորագրումը վկայում են, որ Հայյաստա-
նի Հանրապետությունը, որպես պետություն, առաջնորդվում է քաղաքակիրթ աշխարհի 
որդեգրած տնտեսական գործունեության կանոններով։ 

Աղյուսակ 7. Արցախի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ըստ շրջանների2 

 

                                                            
1 Նույն տեղում: 
2 http://stat-nkr.am/ 
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Ավելին, ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսությանը նշանակում է, որ միջազգա-
յին հանրությունն ընդունում է Հայաստանին որպես շուկայական բարեփոխումներ իրա-
կանացրած երկրի: Սակայն անառարկելի է նաև այն իրողությունը, որ ազատական 
տնտեսական քաղաքականությունը, շուկայական տնտեսությանն անցման «շոկային թե-
րապիայի» մոդելի կիրառումը, օրենսդրական բարեփոխումները, ապապետականաց-
ման գործընթացները տնտեսության զարգացման հաջողությունների և դրական միտում-
ների հետ մեկտեղ երկրում ստեղծեցին սոցիալական, տնտեսական այնպիսի իրավի-
ճակներ, որոնք դեռևս լուրջ կարգավորման կարիք ունեն:  

Ինչ վերաբերվում է արտաքին առևտրային քաղաքականությանը, որը երկրների 
կողմից իրականացվող միջոցառումների կարևոր համակարգ է, որով ընդլայնվում կամ 
սահմանափակվում են օտարերկրյա ապրանքների՝ տարբեր շուկաներ ներթափանցելու 
հնարավորություններրը, ապա այս իմաստով Հայաստանը բավական երկար ճանա-
պարհ է անցել։ Ներկայումս ՀՀ արտաքին առևտրային քաղաքականության նպատակ-
ներից կարելի է առանձնացնել աշխատանքի միջազգային բաժանման մեջ գործուն 
մասնակցությունը, երկրից արտահանման ծավալների ավելացումը և ներմուծման աղբ-
յուրների դիվերսիֆիկացումը, ինչպես նաև երկրի ապահովումը անհրաժեշտ ռեսուրսնե-
րով (հումքով, էներգակիրներով, պահանջվող ապրանքներով և ծառայություններով և 
այլն)։ 

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրային քաղաքականությունը 
ձևավորվել և իրականացվում է կառավարության կողմից` ազատական սկզբունքների 
հիման վրա, որը նպատակաուղղված է ՀՀ ինտեգրմանը համաշխարհային տնտեսութ-
յանը։ 1990-ական թթ. ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերում տեղի ունեցան էական տե-
ղաշարժեր, որոնք դարձան նոր տիպի գործընկերական հարաբերությունների հիմնա-
կան գործոնը: ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո խզվեցին նախկին կոոպերացված տնտեսա-
կան կապերը, բազմաթիվ արդյունաբերական ձեռնարկություններ կազմալուծվեցին` 
վերջնական արտադրանք թողարկելու հնարավորու թյունների բացակայության պատ-
ճառով։ Պատերազմը, շրջափակումը, տնտեսական բարեփոխումների ոլորտում տեղ 
գտած բացթողումներն արդեն անկախացման առաջին տարիներին արտաքին առևտ-
րային շրջանառությունը կրճատեցին ավելի քան 16 անգամ: Ցանկացած երկրի համար 
տնտեսական աճի և արտահանման շուկաների ընդլայնման տեսանկյունից չափազանց 
կարևոր նշանակություն ունի տարածաշրջանի երկրների հետ տնտեսական սերտ հա-
մագործակցության զարգացումը, որը, ինչ խոսք, առաջին հերթին նպաստում է այդ 
երկրների տնտեսությունների ինտեգրման խորացմանը: 

Ներկայումս Հայաստանն անդամ է տարածաշրջանային երեք կազմակերպություն-
ների` ԵԱՏՄ-ին, ԱՊՀ-ին և Սևծովյան տնտեսական համագործակցությանը։ Խոստում-
նալից են նաև Հայաստան-Եվրամիություն փոխհարաբերությունները, հատկապես՝ 
2017թ. ԵՄ-ի հետ ստորագրած Համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության 
համաձայնագրի շրջանակներում։ Փորձեր են կատարվում ակտիվացնելու համագոր-
ծակցությունն Իրան-Հայաստան-Թուրքմենստան ձևաչափով, ինչպես նաև Հունաստան 
Վրաստան շրջանակներում, թեպետ գործուն և արդյունավետ համագորակցության մա-
սին խոսելը դեռևս վաղ է: Անկախացմանը հաջորդող տարիներին Հայաստանը առևտ-
րատնտեսական համագործակցության համաձայնագրեր է կնքել ավելի քան 100 երկր-
ների հետ։ ԱՊՀ անդամ-երկրների՝ Ռուսաստանի,Ղրդըզստանի, Թուրքմենիայի, Վրաս-



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

194 
 

տանի, Ուկրաինայի, Բելառուսի,Ղազախստանի հետ կնքվել են ավելի քան 70 երկկող-
մանի առևտրատնտեսական պայմանագրեր: Ազատ առևորի երկկողմանի համաձայ-
նագրեր է ստորագրվել ԱՊՀ վեց երկրների հետ: Առևտրի և համագործակցության հա-
մաձայնագրեր են ստորագրվել Եվրա միության անդամ-երկրների (ԵՄ), ԱՄՆ-ի, Կանա-
դայի, Արգենտինայի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի, Արևելյան եվրոպայի և Մեր-
ձավոր Արևելքի մի շարք երկրների հետ, որոնք հիմնականում ԱՀԿ անդամ են: 

Այսպիսով, համաշխարհային տնտեսության արդի զարգացումներից Հայաստանի 
Հանրապետությունը անմասն մնալ չի կարող դա ժամանակի հրամայականն է: Հանրա-
պետությունը տարեցտարի վստահություն է ձեռք բերում միջազգային շուկայում որպես 
կանխատեսելի ևվստահելի գործընկեր, որն էլ, անշուշտ, նպաստում է երկրի ներդրու-
մային գրավչության բարձրացմանը, տնտեսական աճին, բնակչության կենսամակար-
դակի բարձրացմանը: Արտաքին առևտրային քաղաքականության հիմնական նպատա-
կը տվյալ երկրի համար առավելագույն շահ ապահովելն է, անկախ այն բանից, թե եր-
կիրն ինչպիսի քաղաքականություն է վարում՝ ազատ առևտրայի՞ն, թե՞ հովանավորչա-
կան1: 

Սկսած 1995 թ. ՀՀ տնտեսության կայունացումը որոշակի դրական ազդեցություն է 
թողել արտաքին առևորային հարաբերությունների վրա։ ՀՀ արտաքին առևտրային կա-
պերի զարգացումն ուղեկցվում է ինչպես աշխարհագրական ընդլայնմամբ, այնպես էլ 
ապրանքային կառուցվածքի փոփոխություններով: 2000-ականների սկզբից մինչև գլո-
բալ ֆինանսական ճգնաժամը Հայաստանի ՀՆԱ-ի միջին տարեկան 10% աճն ուղեկց-
վեց արտաքին առևտրային շրջանառության գրեթե 18% աճով։ Արտահանման և ներ-
մուծման միջին տարեկան աճը այդ նույն ժամանակամիջոցում համապատասխանա-
բար կազմել է 17.02 և 19.07%: 

Բացի ԵԱՏՄ-ից, ԱՊՀ-ից Հայաստանը նաև մեկ այլ տնտեսական միավորման` Սև-
ծովյան տնտեսական համագործակցության (ԱԾՏՀ) անդամ է: 

1980-ական թթ. վերջերին տեղի ունեցած քաղաքական վերաձևավորումների արդ-
յունքում Սևծովյան տարածաշրջանի երկրների մեծ մասը կանգնեց փոխհարաբերութ-
յունները վերանայելու և համաշխարհային գլոբալ զարգացումներին համապատասխան 
համագործակցության նոր ուղիներ գտնելու ընտրության առջև։ Փնտրելով իրենց ազգա-
յին զարգացման ուղիները, Սևծովյան տարածաշրջանի երկրները հանգեցին իրենց 
ջանքերը միավորելու գաղափարին առաջնորդվելով խաղաղության կայունության 
ձգտումով: Հիմնադիր երկրները սկզբնապես Թուրքիան, նախկին ԽՍՀՄ երկրները, Ռու-
                                                            
1 Թե տնտեսական աճի ապահովման տեսանկյունից արտաքին առևտրային քաղաքականության 
ո՞ր ուղղությունն է ռացիոնալ, վերջնական եզրահանգման առայսօր չի արժանացել։ Եթե 
հովանավորչությունը հնարավորություն է տալիս զարգացնել ազգային տնտեսությունը, ստեղծել 
նպաստավոր պայմաններ ներքին արտադրողներին օտարերկրյա մրցակցությունից 
պաշտպանելու համար, ապա ազատ առևտուրը թույլ է տալիս արտադրության ներքին ծախքերը 
համեմատել միջազգային ծախքերի հետ` ստեղծելով համաշխարհային մրցունակ ապրանքներ։ 
Արտաքին առևտրային քաղաքականությունը ազատ է, եթե ապրանքների տեղաշարժի 
ճանապարհին սահմանվող արգելքների մակարդակը նվազագույն է: Պետական անվտանգության 
մասին փաստարկը առաջադրվում է այն հիմնավորմամբ, թե երկրները պետք է իրենց 
տարածքներում զարգացնեն այնպիսի արտադրություններ, որոնք ռազմական բախումների 
ժամանակ հնարավորություն տան պահպանելու երկրի տնտեսական անկախությունը՝ 
գյուղատնտեսություն, էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, քիմիական արտադրության որոշ 
ճյուղեր։ Այն նպաստում է նաև «նորելուկ» ճյուղերի զարգացմանը: 
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մինիան և Բուլղարիան էին, որոնք էլ 1990 թ դեկտեմբերի 19-ին Անկարայում, Թուրքիայի 
նախաձեռնությամբ, մշակեցին և ներկայացրին համագործակցության ձևավորման հիմ-
նարար սկզբունքները։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո ԱՊՀ երկրներից կազմակերպությանն 
անդամագրվեցին Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստանը, Հայաստանը, 
Ադրբեջանը, ավելի ուշ՝ Հունաստանն ու Ալբանիան։ 1992 թ. հունիսին Ստամբուլում 
հանդիպման ժամանակ երկրները ստորագրեցին Սևծովյան տնտեսական համագոր-
ծակցության մասին Հռչակագիրը, որում հատկապես ուշադրությունը սևեռված էր երկր-
ների տնտեսական ներուժի և փոխշահավետ տնտեսական համագործակցության 
բարձրացման հնարավորությունների վրա։ ՍԾՏՀ Ստամբուլի հանդիպման ժամանակ 
նշվեցին նաև այն ոլորտները, որոնք պետք է գտնվեն համագործակցող երկրների ու-
շադրության կենտրոնում՝ տրանսպորտ, կապ, տեղեկատվություն, ապրանքների ստան-
դարտացում և սերտիֆիկացում, բնական հումքի արդյունահանում և վերամշակում, 
գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն և սանիտարական պաշտպանություն, տու-
րիզմ, առողջապահություն, գիտություն և տեխնիկա, դեղագործություն, տնտեսական և 
կոմերցիոն տեղեկատվության փոխանակություն, էներգետիկա: Այստեղից կարելի է եզ-
րակացնել, որ ըստ էության ՍԾՏՀ-ն ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև սոցիալ-առողջա-
պահական, գիտական համագործակցության նաև` սոցիալ-առողջապահական, գիտա-
կան համագործակցության լայնածավալ ծրագրերով առաջնորդվող համագործակցութ-
յուն է, որը միանգամայն տարբերվում է ներկայումս գոյություն ունեցող տնտեսական բո-
լոր այն խմբավորումներից, որոնք համագործակցում են շեշտված տնտեսական ծրագ-
րերով: 

Այսօր ՍԾՏՀ անդամ-պետությունների մեծ մասը բախվում է շուկայական տնտե-
սության երկարատև անցման շրջանի բազմաբնույթ հիմնախնդիրների հետ, և ամբողջ 
տարածաշրջանը մխրճվել է փոխակերպման բազմաթիվ ցավորտ գործընթացների և 
վերակառուցման աշխատանքների մեջ։ Տեղական չլուծված տարաձայնությունները 
քայքայում են տարածաշրջանի քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական միատար-
րությունը և խոչընդոտում բազմակողմանի տնտեսական համագործակցության գործըն-
թացին: Հետևաբար, որպեսզի ՍԾՏՀ-ն ապագայում վերածվի շարժընթաց զարգագող 
տարածաշրջանային տնտեսական կառույցի, անհրաժեշտ է տնտեսական և քաղաքա-
կան փոխհարաբերությունները կառուցել փոխադարձ վստահության հիման վրա: Իսկ 
առանց ներքաղաքական հակասությունների համահարթեցման, հազիվ թե կազմակեր-
պությունն առաջիկայում տնտեսական հաջողություններ ձեռք բերի: 

Ինչ վերաբերում է ՀՀ համագործակցությանը տարածաշրջանի երկրների հետ, ա-
պա տնտեսական ինտեգրացման առումով Հայաստանի համար առավել հեռանկարա-
յին, քիչ թե շատ վստահելի գործընկերը Վրաստանն է։ Հայաստանի և Վրաստանի միջև 
գոյություն չունեն այնպիսի լուրջ տարաձայնություններ, որ սպառնան երկրների խաղաղ 
գոյակցությանը։ Ավելին, այս երկու պետությունները կապված են դարավոր բարեկա-
մությամբ և ունեն միասնական երկարատև պատմություն Վրաստանը նաև ՀՀ ռազմա-
վարական գործընկերն է, այն մնացած աշխարհի, հատկապես ԱՊՀ երկրների հետ կա-
պող ծովային, մասամբ էլ՝ ցամաքային ուղին է։ Հետևաբար, անհրաժեշտ է ըստ ամենայ-
նի ընդլայնել ու ամրապնդել Վրաստանի հետ տնտեսական կապերը՝ անկախ ՀՀ գոր-
ծընկեր երկրների, հատկապես Ռուսաստանի նկատմամբ Վրաստանի դիրքորոշումից: 
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Այս համագործակցության շարժիչ ուժը պետք է լինի աշխարհաքաղաքական և աշխար-
հատնտեսական շահերի ապահովումը: 

Ընդհանուր առմամբ, Հայաստան-Վրաստան փոխադարձ առևտրում նկատելի են 
դրական միտումներ, հատկապես ՀՀ արտահանման տեսանկյունից: Ուստի Վրաստանի 
հետ տնտեսական ինտեգրացման ելակետային մոդելը կարող է կառուցվել Առևտրի Հա-
մաշխարհային Կազմակերպության հիմնարար սկզբունքների հիման վրա (որին անդա-
մակցում են երկու երկրները), ինչը թույլ կտա ակտիվացնել արտահանման ներմուծման 
ծավալները, վերացնել մաքսատուրքերը, ինչն էլ կհանգեցնի երկու երկրների ներքին 
շուկաներում ապրանքների գների նվազմանը, սպառման ավելացմանը: Ներքին շուկա-
յում ապրանքների գների նվազումը բարենպաստ մրցակցային դաշտ կձևավորի ներքին 
արտադրողների համար: Մաքսատուրքերի վերացումը թույլ կտա նաև փակել մաքսա-
նենգության ճանապարհը և վերացնել տարբեր ճանապարհներով մաքսային հարկումից 
խուսափելու դեպքերը:  

Մյուս կողմից, Իրանի՝ որպես ՀՀ ռազմավարական գործընկերոջ դերը տարածաշր-
ջանային տնտեսական համագործակցության զարգացման գործընթացներում չի կարելի 
թերագնահատել։ Սակայն այն իրողությունը, որ Իրանից արտահանվող ապրանքները 
մրցակցային առավելություններ ունեն միայն ցածր ինքնարժեքի առումով, ակնհայտ է 
հայ-իրանական արտաքին առևտրային կապերում: Իրանից ներմուծվող ապրանքների 
բաժինը ՀՀ համախառն ներմուծման մեջ իր ծանրակշիռ տեղն է զբաղեցնում: Վերջին 
տարիներին Հայաստան - Իրան առևտրային կապերի թուլացումը պայմանավորված է 
որոշ հանգամանքներով: Նախ` 1990-ական թթ. սկզբին Իրանը Հայաստանի գլխավոր 
առևտրային գործընկերներից էր։ Դրանից հետո հայկական շուկա մուտք գործեցին ռու-
սական և եվրոպական ապրանքներ, որոնք ավելի որակյալ էին, բնականաբար դուրս 
մղեցին պարսկական ապրանքները ՀՀ շուկայից: 

Չնայած 2021-2022թթ. արտաքին հաղորդակցությունները ապաշրջափակելու ուղ-
ղությամբ ձեռնարկվող առանձին քայլերին, տարածաշրջանի մյուս հարևան երկրների՝ 
Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ ՀՀ տնտեսական ինտեգրումը բախվում է բազմաթիվ հիմ-
նախնդիրների հետ, որոնք գերազանցապես քաղաքական բնույթ ունեն:  

Հաշվի առնելով տարածաշրջանի մարտահրավերները՝ Հայաստանի անվտան-
գության առանցքային երաշխիքը Եվրասիական ինտեգրումն է, Ռուսաստանի և նրա 
դաշնակիցների հետ Հանրապետության տնտեսական և ռազմաքաղաքական միությու-
նը: Ակնհայտ է, որ ինտեգրացիոն գործընթացները և ռազմաքաղաքական համագոր-
ծակցությունը սերտորեն փոխկապակցված են։ ԵԱՏՄ-ն զգալի հնարավորություններ է 
ստեղծում Հայաստանի տնտեսական ներուժի աճի համար։ 2022թ. կանխատեսումները 
ևս լավատեսության հիմք են տալիս: 
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Գծանկար 5. ԵԱՏՄ երկրների ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումները 2022թ. 

Աղբյուրը՝ Եվրասիական զարգացման բանկի կանխատեսումներից: 

Ներկայացված թվերից պարզ է դառնում, որ Հայաստանը կարող է առավելա-
գույնս օգտվել ԵԱՏՄ անդամակցությունից: Այդ հնարավորությունները թույլ են տալիս 
ապահովել երկրի տնտեսական և քաղաքական էական զարգացումն ու ամրապնդու-
մը, ինչպես նաև զգալիորեն կավելացնի նրա ներուժն ու հնարավորությունները մի-
ջազգային ասպարեզում: Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին ռազմավարական 
կարևորության ունի, ինչը Հայաստանին երաշխավորում է տնտեսական անվտան-
գություն և տնտեսական զարգացում։ Եվրասիական տնտեսության ձևավորման գոր-
ծընթացում որպես լիիրավ մասնակից ընդգրկվելը արդյունավետ քայլ է ոչ միայն Հա-
յաստանի, այլ նաև Արցախի համար և թույլ է տալիս կայուն և հավասարակշռված 
տնտեսական զարգացման հնարավորություններ և հեռանկարներ ունենալ տեսանելի 
ապագայում: Սա այն թրենդն է, որն այսօր Հայաստանի և Արցախի համար ամենաի-
րատեսականը, արժեքավորն ու արդիականն է։ Ստեղծված հնարավորություններն ա-
ռավելագույնս օգտագործելու համար անհրաժեշտ է նաև ճշգրտել տնտեսական քա-
ղաքականության առաջնահերթությունները՝ հաշվի առնելով ԵԱՏՄ-ին անդամակցութ-
յան տնտեսական, օրենսդրական և տեխնիկական պահանջները։ Անհրաժեշտ է օգ-
տագործել ԵԱՏՄ ստեղծման մասին պայմանագրով ստեղծված բոլոր հնարավորութ-
յունները՝ համատեղ ձեռնարկություններ ստեղծելու համար։ Առկա են պաշտպանա-
կան արդյունաբերության, նանոտեխնոլոգիաների, մեքենաշինության, էլեկտրատեխ-
նիկայի և սարքաշինության, շինանյութերի արտադրության մեջ ներդրումների ներգ-
րավման և գունավոր մետաղների ձուլվածքների կառուցման, քիմիական արդյունաբե-
րության, թեթև արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և սննդի արդյունաբերության, 
դեղերի արտադրության, զբոսաշրջության զարգացման ոլորտներում ԵԱՏՄ երկրների 
համագործակցության հեռանկարները։ 

Հիշատակված և այլ տարածաշրջանային միավորումներին Հայաստանի անդա-
մակցությունը պետք է ծառայեցվի իր և Արցախի մրցակցային առավելությունների ի-
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րացմանը:  Իր հերթին, այս խնդիրը պահանջում է հստակ չափորոշիչներով ազգային 
մրցակցային առավելությունների բացահայտմանը և դրանց հետևողական իրացմա-
նը1: Նույն նպատակին պետք է ծառայեցվի ՀՀ անդամակցությունը միջազգային կազ-
մակերպություններին: 

Կարևոր է հաշվի առնել նաև այն իրողությունը, որ վերջին ամիսների ընթացքում 
տեղի են ունենում հակամարտող կողմերի միջև մերձեցման միջնորդված տարբեր 
փորձեր:   

 

Եզրակացություն 
Այսպիսով, հարկավոր է ծանոթանալ և վերլուծել ժամանակակից ինտեգրացիոն 

գործընթացներին առնչվող քայլերը, բացահայտել տարածաշրջանային ինտեգրման 
հիմնական միտումները, ներկայացնել Եվրասիական տնտեսական միության շրջա-
նակներում ազգային մրցակցային առավելություններն իրացնելու հնարավորություննե-
րը, դրանց կյանքի կոչելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև վերլուծել նման ձևաչա-
փով Հայաստանի և Արցախի՝ տարածաշրջանին ինտեգրելու հեռանկարները: Այս ա-
մենին կարող են նպաստել ինչպես Հյուսիս – Հարավ մայրուղու գործարկումն, այնպես 
էլ օգտագործելով եռակողմ՝ ՀՀ – Իրան – Հունաստան համագործակցության հնարա-
վորությունները:  Վերջապես, պահպանելով ամուր և օրեցօր սերտացող կապերը ՌԴ-
ի հետ, անհրաժեշտ է նաև մտածել դիվերսիֆիկացնելու Հայաստանի ռազմավարա-
կան գործընկերությունը: 
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РЕЗЮМЕ 
Армения и Арцах после войны: факторы, необходимые для единого рынка и 

внутренней интеграции 
Манасерян Татул 

доктор экономических наук, профессор 
рукаводитель исследовательского центра "Альтернатива" 

 
При анализе перспектив интеграции экономик Армении и Арцаха в регионе важно 

учитывать тот факт, что, в отличие от Республики Армения, Арцах, как непризнанное 
международным сообществом государство, лишен возможности официально и напрямую 
установить кооперационные связи с любой страной. Единственная связь с внешним миром – 
                                                            
1 Մրցակցային առավելությունների չափորոշիչները կներկայացվեն հաջորդ բաժնում: 
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это, пожалуй, гуманитарные отношения. Поэтому, помимо функции гаранта безопасности, 
Республика Армения является единственным государством, которое может помочь Арцаху 
представить себя на внешних рынках. Это, в свою очередь, требует разумного использования 
имеющегося арсенала экономической дипломатии, ведь представить Арцах внешнему миру 
можно только опосредованно. 

Таким образом, необходимо ознакомиться и проанализировать этапы, связанные с 
современными интеграционными процессами, выявить основные тенденции региональной 
интеграции, представить возможности реализации национальных конкурентных преимуществ 
в рамках Евразийского экономического союза, необходимость реализации их, а также 
проанализировать перспективы интеграции Армении и Арцаха в регион в таком формате. 
Всему этому может способствовать запуск автомагистрали Север-Юг, а также использование 
возможностей трехстороннего сотрудничества: РА-Иран-Греция. Наконец, сохраняя прочные 
и ежедневные связи с Россией, необходимо также думать о диверсификации стратегического 
партнерства Армении. 

Ключевые слова. Арцах, региональная интеграция, ЕАЭС, конкурентные преиму-
щества, 44-дневная война. 

 
SUMMARY 

Armenia and Artsakh after the War: Factors Necessary for the Single Market and Internal 
Integration 

Manaseryan Tatul 
Head of «Alternative» Research Center 

Doctor of economics, professor 
Yerevan, Armenia 

 
When analyzing the prospects of integration of the economies of Armenia and Artsakh in the 

region, it is important to take into account the fact that, unlike the Republic of Armenia, Artsakh, 
as a state not recognized by the international community, is deprived of the opportunity to 
officially and directly establish cooperation ties with any country. The only connection with the 
outside world is perhaps humanitarian relations. Therefore, apart from the function of security 
guarantor, the Republic of Armenia is the only state that can help Artsakh to present itself in 
foreign markets. This, in turn, requires a judicious use of the existing arsenal of economic 
diplomacy, because Artsakh can be presented to the outside world only in a mediated way. 

Thus, it is necessary to get acquainted with and analyze the steps related to modern 
integration processes, to identify the main trends of regional integration, to present the possibilities 
of realizing national competitive advantages within the framework of the Eurasian Economic 
Union, the need to implement them, as well as to analyze the prospects of integrating Armenia and 
Artsakh into the region in such a format. All of this can be facilitated by the launch of the North-
South highway, as well as by using the possibilities of trilateral cooperation: RA-Iran-Greece. 
Finally, while maintaining strong and day by day ties with Russia, it is also necessary to think 
about diversifying Armenia's strategic partnership. 

Key words: Artsakh, regional integration, EAEU, competitive advantages, 44-day war 
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Աշխարհում տնտեսությունների թվայնացումը լայն տարածում է ստանում: Այդ ամե-

նը պահանջում է գործողություններ իրականացնել, որպեսզի Արցախի Հանրապետութ-
յունը հետ չմնա աշխարհի երկրների տնտեսությունների թվայնացումից: Թվային տնտե-
սությունը հանդիսանում է աճի և զարգացման հիմնական շարժիչներից: Նա կարող է 
բարձրացնել տնտեսության տարբեր հատվածների մրցունակությունը, տրամադրել 
բիզնեսին և ձեռներեցներին նոր հնարավորություններ: Թվային տնտեսությունը բնու-
թագրվում է նոր հնարավորություններով, որոնք դրական են արտացոլվում մարդկանց 
կյանքի վրա: Երկիրները ձգտում են օգտագործել  թվային հնարավորությունները, ակն-
կալելով, որ այդ ամենը կնպաստի տնտեսական զարգացմանը: Թվային զարգացման 
ռազմավարությունը պետք է ընդգրկի ներդրումների թվային ենթակառուցվածքներում: 
Տնտեսության թվայնացումը նպաստում է նաև կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանք-
ների արագ հաղթահարմանը և առավել արդիական է դառնում համաճարակի ակտի-
վացման ժամանակ: 

Հոդվածում քննարկվել են ոլորտի զարգացման համար կարևոր հիմնախնդիրները 
և զարգացման ուղղությունները: Կարևորվել է հասարակության ներգրավմամբ տնտե-
սության թվայնացման ռազմավարության և ծրագրերի մշակման ու իրականացման անհրա-
ժեշտությունը: ՈՒսումնսիրվել են տնտեսության թվայնացման ներկա վիճակը և արդյու-
նավետության բարձրացման հետ կապված հիմնախնդիրները: 

Բանալի բառեր՝ թվային տնտեսություն, թվային տեխնոլոգիաներ, թվային ենթա-
կառուցվածքներ, թվային նորարարություններ, թվային հարթակ, թվային էկոհամա-
կարգ, ինտերնետ-բանկինգ: 

 

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 25.07.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել տ.գ.թ., դոցենտ Դ.Աղաջանյանը 08.08.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 19.08.2022: 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

201 
 

Ներածություն 

Աշխարհը մտել է թվային տեխնոլոգիաների զարգացման դարաշրջան: Արցախի 
Հանրապետությունը զերծ չի կարղ մնալ այդ զարգացումներից:  

Լայն տարածում է ստանում թվային տվյալների հավաքագրումը, պահպանումը, 
մշակումը, որոնումը, փոխանցումը և ներկայացումը:  

«Թվային տնտեսություն» տերմինն առաջին անգամ օգտագործվել է 1995 թվա-
կանին Դոն Տապսկոտտի «Թվային տնտեսություն. խոստումը և վտանգը ցանցային 
ինտելեկտի դարաշրջանում» գրքում1: Թվային տնտեսությունը տնտեսության մաս է, 
որում արտադրության, բաշխման, փոխանակման և սպառման գործընթացները են-
թարկվել են թվային վերափոխումների՝ տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնո-
լոգիաների օգտագործմամբ: Թվային տնտեսությունը ունի դրական և բացասական 
կողմեր: Դրականը կայանում է մասնավորապես նրանում, որ հաղթահարվում են սո-
ցիալական անհահավասարությունը, աճում է արտադրողականությունը, ստեղծվում 
են աշխատատեղեր, իջնում են արտադրության ծախսերը: Բացասականը` մարդկանց 
թվային գրագիտության անհավասարությունը, հակերների վտանգը, անձնական 
տվյալների մուտքագրումը համացանց, որը կարող է օգտագործվել նպատակ հե-
տապնդելով ազդել իրենց պահելաձևի վրա: 

Թվային տնտեսության զարգացման ուղղություններով սահմանվում են նախաձեռ-
նությունների մշակման և նախագծերի իրագործման ընդհանուր մոտեցումները՝ թվա-
յին փոխակերպումների իրականացման և թվային ենթակառուցվածքների զարգաց-
ման համար: 

Թվային տնտեսության զարգացման ուղղություններն են տնտեսության ճյուղերի 
թվային փոխակերպումը, ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատու-
ժի շուկաների թվային փոխակերպումը, ինտեգրացիոն գործընթացների կառավար-
ման պրոցեսների թվային փոխակերպումը, թվային ենթակառուցվածքի ձևավորումը և 
զարգացումը ու թվային գործընթացների պաշտպանվածության ապահովումը։ 

Թվային տնտեսության մեջ դրամայնացման հիմնական աղբյուրներն են թվային 
հարթակներն ու թվային ռեսուրսները։ 

Թվային հարթակը միջոցների համակարգ է, որը նպաստում է թվային էկոհամա-
կարգի՝ զգալի քանակությամբ սուբյեկտների կողմից թվային գործընթացների, ռե-
սուրսների և ծառայությունների օգտագործմանը և ապահովում է դրանց անխափան 
փոխգործակցության հնարավորությունը: 

Թվային հարթակները միջանցիկ գործընթացների հիման վրա տեխնոլոգիական 
գործունեության զարգացման հիմնական տարերն են, ինչը ենթադրում է տարբեր ա-
վանդական և նոր ճյուղերում, միևնույն թվային հարթակում, միևնույն թվային պատկեր-
ների (օբյեկտների) շուրջ գործունեություն ծավալող շահագրգիռ մասնակիցների ներգ-
րավում։ 

Շուկաների թվային փոխակերպման ընթացքում գործարար միջավայրը պետք է սպա-
ռողների և արտադրողների համար ապահովի ծախսերի նվազեցում, միջնորդների 

                                                            
1 Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence (1994) 
//Paperback, 1994.-p. 368. 
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թվի, նոր շուկաներ դուրս գալուն խոչընդոտող գործոնների կրճատում, ինչպես նաև 
բիզնեսի և քաղաքացիների համար «Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակ-
ցական ցանցի օգտագործման միջոցով ծառայություններ ստանալու նոր հնարավո-
րություններ։ Անհրաժեշտ է ստեղծել նպաստավոր պայմաններ՝ թվային նախաձեռ-
նությունների իրագործման համար։ 

Մինչև 2021թ. հունվարի 1-ը «Ղարաբաղ Տելեկոմ» ՓԲԸ-ն Արցախի հանրապե-
տության միակ ինտերնետ-ծառայություններ մատուցող օպերատորն էր: Գործունեութ-
յունն սկսել է 2002թ. փետրվարից: Ընթացքում ներդրվեց օպտիկա-մանրաթելային հա-
մակարգը, ինչը առաջընթաց էր Արցախի կապի շուկայում և բնակավայրերի 95%-ն ու-
նեցան համացանցից օգտվելու հնարավորություն: 

Տարիների ընթացքում զարգացում ապրեց ոչ միայն առկա ցանցը, այլև տեխնոլո-
գիաները և այսօրվա դրությամբ ունենք նաև շարժական ինտերնետ: 

2013թ. թողարկվեց երրորդ սերնդի (3G) շարժական համացանցի համակարգը և 
ընկերությունը պատրաստվում էր մոտավորապես 15.0 մլն դոլարի ներդրում ևս կա-
տարել, որպեսզի 3G համակարգի հզորությունը բարձրացվի շուրջ 10 անգամ և լուծ-
վեն ցանցերում առկա մի շարք տեխնիկական խնդիրներ: 

Բացի վերը նշվածից, թվային տնտեսության ներդրման ու զարգացման պարագա-
յում, անհրաժեշտություն է առաջանում չորրորդ (4G, 4G+, 5G) և արդի նոր սերունդնե-
րի շարժական համացանցի համակարգի ներդրման ու սակագնային քաղաքականութ-
յան վերանայման համար, իջեցնելով սակագների արժեքը և բարձրացնելով սպա-
սարկման մակարդակը ու համացանցի արագությունը: 

2021թ. հունվարից Արցախի Հանրապետությունում նաև գործունեություն է իրա-
կանացնում Վիվա-ՄՏՍ-ը: Ընկերությունը իր առջև նպատակ էր դրել հնարավորինս 
սեղմ ժամկետներում բջջային ընդարձակ ցանց ապահովել ամբողջ հանրապետությու-
նում ու սկսել ծառայություններ մատուցել: Վիվա-ՄՏՍ-ը միանգամից ներ է դրել չոր-
րորդ սերնդի 4G/LTE շարժական գերարագ համացանցի համակարգ, նոր դարաշրջա-
նի սկիզբ ազդարարելով Արցախի հեռահաղորդակցության ոլորտում: Այն բաժանորդ-
ներին հնարավորություն է տալիս օգտվելու ինտերնետի անհամեմատ ավելի բարձր 
արագությունից և աշխատելու առավել բարձր արդյունավետությամբ: Վիվա-ՄՏՍ-ի 
մուտքով հանրապետությունում ավարտվեց բջջային կապի մենաշնորհը, սկիզբ առավ 
մրցակցությունը: Վիվա-ՄՏՍ-ը հանդիսանում է ԱՊՀ տարածքում հեռահաղորդակ-
ցության խոշորագույն ընկերություններից մեկի` ռուսաստանյան «Մոբիլնիյե Տելեսիս-
տեմի» («ՄՏՍ») ընկերության դուստր ընկերությունը: 
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Նկ. 1 Ինտերնետ հասանելիության բաժանորդների 
կառուցվածքն ըստ շրջանների, 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ1 

 

Բաժանորդների ինտերնետ հասանելիությունը շրջաններում 2019թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ ցույց է տալիս, որ բաժանորդների 46.1 %-ը կենտրոնացված են Ստեփա-
նակերտ քաղաքում, Մարտունի քաղաքում 14.1 %, Մարտակերտ քաղաքում 14.0 % 
(նկ. 1): Այդ ամենը խոսում է շրջանների ինտերնետ հասանելիության ենթակառուց-
վածքների ձևավորումից ընդլայնման և հուսլիության բարձրացման անհրաշեշտության 
մասին: 

Աղյուսակ 1 
Ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ2 

 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ.

2020թ. 
սեպտեմբերի 1-
ի դրությամբ 
/միավոր/ 

Ինտերնետ 
հասանելիության 
բաժանորդներ 

19883 24468 24872 26511 29135 31427 
32835 

այդ թվում` 
բնակարանային 
բաժանորդներ 

18417 22867 23260 24639 26938 28845 30062 

 

Ինտերնետ հասանելիության բաժանորդները 2020թ. ի համեմատ 2014թ. հետ ա-
ճել է 1.6 անգամ (աղ. 1): Ամեն տարի բաժանորդների թվաքանակի աճ է արձանագր-
վել, ինչը վկայում է մեծ պահանջարկի առկայության մասին: 

                                                            
1 ԱՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Արցախի հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվար-դեկտեմբերին (2019) //ք.Ստեփանակերտ, 2019.- էջ 32: 
2 http://stat-nkr.am/files/publications/2020/Doklad_2020_hunvar_dektember/1_2_5kap% 20(32-33).pdf 
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Աղյուսակ 2 
Ինտերնետ հասանելիության բաժանորդների դինանիկան, %1 
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Ինտերնետ հասանելիության 
բաժանորդներ 

123.1 105.3 106.6 109.9 107.9 104.5 

այդ թվում` բնակարանային 
բաժանորդներ 

124.2 105.4 105.9 109.3 107.1 104.2 

 
2015թ. ինտերնետ հասանելիության բաժանորդների 23.1% աճը պայմանավոր-

ված է օպտիկա-մանրաթելային համակարգի ներդրման հետ, ինչը առաջընթաց էր Ար-
ցախի կապի շուկայում և ավելի շատ բնակավայրեր հնարավորություն ունեցան հա-
մացանցից օգտվելու, որը ապահովեց հետագա տարիներին բաժանորդների տարե-
կան միջինը 7% աճ և հիմնական մասը կազմում են բնակարանային բաժանորդները 
(աղ. 2): 

Արցախում թվայնացման աշխատանքների պետական մակարդակով իրագործ-
ման առաջին քայլերից էր Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով 
2021թ. հունիսի 16-ին Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի 
«Թվայնացման գործակալություն» առանձնացված ստորաբաժանման ստեղծելը, որն 
պետք է ապահովի պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հա-
մակարգերի և տնտեսության թվայնացումն ու թվային հմտությունների զարգացման 
խթանման ոլորտում աշխատանքների և դրանից բխող լիազորությունների լիարժեք և 
արդյունավետ իրականացումը2: Մասնավորապես գործակալության հիմնական 
խնդիրներն են թվայնացման, կիբեռանվտանգության, ինովացիոն տեխնոլոգիաների, 
համացանցի ոլորտների արդյունավետ կառավարումը և համակարգումը, թվայնաց-
ման գործընթացների համակարգումը, միասնական թվայնացված միջավայրի և թվա-
յին տնտեսության ձևավորման խթանումը, Արցախի Հանրապետության պետական 
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերում, տնտեսության մեջ 
ներդրվող թվայնացման և էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի նախագծումը, 
մշակումը և իրականացման գործընթացի կազմակերպումը, կիբեռանվտանգության 

                                                            
1ԱՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Արցախի հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը, 2020թ. հունվար-դեկտեմբերին (2021) //ք.Ստեփանակերտ, 2021.- էջ 33: 
2 Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր (2021) //ք.Ստեփանակերտ, 15 (435), 
2021.- էջ 64: 
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բնագավառում Արցախի Հանրապետության շահերի պաշտպանությունը և այլն1: Պե-
տական կառավարման շատ ոլորտներ դեռ թվայնացված չեն: Բազմաթիվ պետական 
ծառայություններ տրամադրվում են թղթային ձևով: Պետական ծառայությունների 
միասնական հարթակի ստեղծումը կմատուցի քաղաքացուն և բիզնեսին ամբողջական 
թվային ծառայությունների փաթեթը: Կարևորվում է էլեկտրոնային կառավարման հա-
մակարգերի ներդրումը և դրանց գործունեության ապահովումը: Հատկապես հետպա-
տերազմյան ժամանակաշրջանում քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց հա-
մար էլեկտրոնային հարթակների միջոցով հանրային ծառայությունների մատչելիութ-
յան ապահովման նպատակով պետական ծրագրերից բխող միջոցառումների իրակա-
նացումը: 

 
Վերլուծություն  
Հոդվածի նպատակը Արցախի տնտեսության թվայնացման և զարգացման համար 

բարենպաստ պայմանների ստեղծման հիմնավորումն է, որպես պետության արդիա-
կանացման հիմնական միջավայր և տնտեսական մրցակցության բարձրացում: 

Թվային տնտեսությունը հանդիսանում է աճի և զարգացման հիմնական շարժիչ-
ներից: Նա կարող է բարձրացնել տնտեսության տարբեր հատվածների մրցունակութ-
յունը, տրամադրել բիզնեսին և ձեռներեցներին նոր հնարավորություններ: 

Թվային տնտեսությունը բնութագրվում է նոր հնարավորություններով, որոնք 
դրական են արտացոլվում մարդկանց կյանքի վրա: 

Երկիրները ձգտում են օգտագործել  թվային հնարավորությունները, ակնկալելով, 
որ այդ ամենը կնպաստի տնտեսական զարգացմանը: Թվային զարգացման ռազմա-
վարությունը պետք է ընդգրկի ներդրումների թվային ենթակառուցվածքներում: 

Հետազոտման արդյունքները կայանում են թվային տնտեսության զարգացման 
ուղղությունների հստակեցման և արդյունքի հասնելու համար քայլերի հետևականորեն 
իրականացման մեջ: 

Առաջարկվում է ստեղծել թվային տնտեսության իրավական կարգավորման հա-
մակարգ, տվյալների փոխանցման, մշակման և պահպանման մրցունակ ենթակառուց-
վածքներ, ապահովել կադրերի պատրաստումը, տեղեկատվական անվտանգությու-
նը, տնտեսության գերակա ճյուղերի և սոցիալական ոլորտի վերափոխումը ներառյալ 
առողջապահությունը, կրթությունը, արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, շի-
նարարությունը, տրանսպորտային և էներգետիկ ենթակառուցվածքները, ֆինանսա-
կան ծառայությունները, թվայնացման լուծումների միջոցով: Խնդիր է դրվել ուսումնսի-
րել տնտեսության թվայնացման ներկա վիճակը և արդյունավետության բարձրացման 
հետ կապված հիմնախնդիրները: 

Առաջարկվում են տնտեսության թվայնացման միջոցառումների մշակում և իրա-
կանացում: Հատկապես ընդգծելով տնտեսության և հասարակության թվայնացման 
ռազմավարության և ծրագրերի մշակման առաջնահերթությունը` համապատասխան օ-
րենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունմամբ: Առանձնացվում են տնտեսութ-
յան թվայնացման դրական և բացասական կողմերը: Կարևորվում է թվային հարթակնե-
րի ձևավորման և զարգացման անհրաժեշտությունը: 

                                                            
1 https://minjustnkr.am/nkr/documents/%D0%90HPT-15(435)-25-06-21.pdf 
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Թվային տնտեսության զարգացման համար անհրաժեշտ են թվային հարթակների 
և էկոհամակարգերի ձևավորում և զարգացում, թվային նորարարությունների ստեղծ-
ման և շրջանառության համար նպաստավոր միջավայր, ինչպես նաև թվային ստար-
տափներին և այլ նախագծերին աջակցություն։ 

Ապրանքների և ծառայությունների շուկայի թվային փոխակերպումը կհանգեցնի 
առևտրային ընթացակարգերի զգալի պարզեցմանը՝ թվային ձևին անցնելու միջոցով, 
էլեկտրոնային առևտրի ակտիվ օգտագործմանը: 

Թվային տեխնոլոգիաների ոլորտում տնտեսության թվային տեսքի ձևավորման գոր-
ծում մեծ է պետության դերը: Մասնավորապես անհրաժեշտ է մշակել տնտեսության և հա-
սարակության թվայնացման ռազմավարություն և ծրագրեր, որոնց իրականացումը տար-
բեր պետությունների համար յուրահատուկ բնույթ է կրում: Թվային տեխնոլոգիաների ան-
ցումը աջակցում է երկրի տնտեսության մրցունակության ամրապնդմանը: 

Տնտեսության թվային փոխակերպումն իր մեջ ներառում է նորմատիվ փաստաթղթե-
րի նախապատրաստումը և ընունումը: 

Հատուկ է տեղեկատվական համակարգի հնարավորությունների ընդլայնումը և 
դրա հիման վրա ձևավորված թվային հարթակի զարգացումը, ինչպես նաև տնտեսա-
վարող սուբյեկտների և քաղաքացիների համար անհրաժեշտ ծառայությունների 
ստեղծումը, տնտեսավարող սուբյեկտների, քաղաքացիների և բիզնես ցանցերի հա-
մար թվային ծառայությունների հասանելիության ապահովումը, նորմատիվ տեղե-
կատվական տեղեկությունների համակարգի ձևավորման համար պայմանների ստեղ-
ծումը։ 

Թվային ենթակառուցվածքի զարգացման և թվային գործընթացների պաշտպան-
վածության իրականացումն է ենթակառուցվածքների կայունության, անընդհատության 
և հուսալիության ապահովումը: Արցախի Հանրապետությունում լայն տարածում է 
ստանում ֆինանսական համակարգի թվայնացումը` ինտերնետ-բանկինգը, էլեկտրո-
նային վճարումները և այլն: Վարկերի ձևակերպումը և վճարումները հասանելի են 
դառնում համացանցի կամ շարժական կապի միջոցով: Արդեն իսկ սովարական է 
դարձել համացանցով հարկերի վճարումը: Այդ ամենը հասանելի է ցանկացած ժամա-
նակ և ցանկացած վայրում` համացանցի առկայության դեպքում: 

 
Եզրակացություն 
Թվայնացման ռազմավարության հիմքում պետք է լինեն պետւթյունը, տնտեսութ-

յունը և հասարակությունը: Թվային տեխնոլոգիաների կիրառումը թույլ կտա բարձրաց-
նել պետական կառավարման արդյունավետությունը, նվազեցնելով կոռուպցիոն ռիս-
կերը: Պետք է ստեղծել պետական մարմին, որը կզբաղվի թվայնացման քաղաքակա-
նության մշակմամբ, օրենսդրական բարեփոխումների իրականացմամբ, թվայնացման 
լուծումների համար ստանդարտների և պահանջների մշակմամբ, կսահմանի կիբե-
ռանվտանգության նվազագույն պահանջները և կհետևի դրանց կատարմանը:  

Պետք է իրականացնել նաև միջոցառումներ մասնավոր հատվածում իրազեկվա-
ծության բարձրացման նպատակով: 

Տնտեսության զարգացման կարևոր հիմնախնդիրներից է որակավորված կադրե-
րի բացակայությունը: Անհրաժեշտ է իրականացնել միջոցառումներ` ուղղված որակյալ 
կադրերի պատրաստմանն ու վերապատրաստմանը, կազմակերպել դասընթացներ 
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նոր թվային տեխնոլոգիաների, ներդրված էլեկտրոնային ծառայությունների և դրանց 
անվտանգ օգտագործման վերաբերյալ: Արդյունքում, կրթական ծրագրերի միջոցով 
կբարձրացվի բնակչության թվային հմտությունների մակարդակը:  

Կրթական տեխնոլոգիաների ներդրման և թվային գրագիտության ձևավորման 
նպատակով առանցքային է հանրակրթական համակարգում այս ուղղությամբ խորաց-
ված դասընթացների ներդնումը։ 

Տնտեսության թվայնացումը կնպաստի նաև քաղաքային և գյուղական բնակավայ-
րերի լայնաշերտ ու բարձրորակ ինտերնետ կապով և պետական թվային ծառայութ-
յունների հասանելիությամբ ապահովմանը: 
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Цифровизация экономик получает широкое распространение в мире. Все это требует 
осуществления действий для того, чтобы Республика Арцах не отставала от цифровизации 
мировой экономики. Цифровая экономика является одним из основных двигателей роста и 
развития. Она может повысить конкурентоспособность различных секторов экономики, 
предоставить бизнесу и предпринимателям новые возможности. Цифровая экономика 
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характеризуется новыми возможностями, положительно влияющими на жизнь людей. Страны 
стремятся воспользоваться преимуществами цифровых технологий, надеясь, что все это будет 
способствовать экономическому развитию. Стратегия цифрового развития должна включать 
инвестиции в цифровую инфраструктуру. Цифровизация экономики способствует также 
быстрому преодолению экономических последствий коронавируса и становится более 
актуальной в период активизации эпидемии. 

В статье рассматриваются важные для развития сферы вопросы и направления развития. 
Особо отмечена необходимость разработки и реализации стратегии и программ цифровизации 
экономики с привлечением общества. Проанализировано нынешнее состояние цифровизации 
экономики и вопросы, связанные с повышением ее эффективности. 

 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, цифровые инфраструк-

туры, цифровые инновации, цифровая платформа, цифровая экосистема, интернет-банкинг. 
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The digitalization of economies is becoming widespread in the world. All this requires actions 

to ensure that the Republic of Artsakh does not lag behind the digitalization of the world economy. 
The digital economy is one of the main engines of growth and development. It can increase the 
competitiveness of various sectors of the economy, provide businesses and entrepreneurs with new 
opportunities. The digital economy is characterized by new opportunities that have a positive impact 
on people's lives. Countries are striving to take advantage of digital technologies, hoping that all this 
will contribute to economic development. The digital development strategy should include 
investments in digital infrastructure.  Digitalization of the economy also contributes to the rapid 
overcoming of the economic consequences of the coronavirus and becomes more relevant during the 
intensification of the epidemic. 

The article discusses issues and directions of development that are important for the 
development of the sphere. The need to develop and implement a strategy and programs for the 
digitalization of the economy with the involvement of society was especially noted. The current state 
of the digitalization of the economy and issues related to increasing efficiency are analyzed.  

Key words: digital economy, digital technologies, digital infrastructures, digital innovations, 
digital platform, digital ecosystem, Internet banking. 
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The culture of quality assurance in Artsakhi higher education institutions has been 

drawing the attention of all the interested parties in this particular sector during the last decade. 
Since quality improvement has been one of the most important features of higher education 
institutions, it is of equal importance to understand the role of benchmarking as a means to 
continually improving and staying competitive. Universities around the world embrace the 
concept of benchmarking and develop transformational methods and practices to improve their 
organizations. Thus the positive experience of the latter can be used for further development 
and improvement of the quality assurance policy in the HEI of Artsakh.  

The article tends to study the phenomena of benchmarking in education, to point out the 
methodology and strategies as well as applications of benchmarking as a competing tool for 
excellence in higher education institutions. 

During the research methods of description, analysis, synthesis and specification were 
used. 

Keywords: Benchmarking, Artsakh, HEI, quality assurance tools, benchmarking project, 
benchmarking map 

 
Today in Artsakh, following Armenia, issues of the quality of products and services are 

coming to the fore, in connection with which the quality of education is also an important problem. 
This issue is particularly acute in the post-war period, when the need to flexibly respond to the 
processes taking place in the country and constantly maintain and raise the level of 
competitiveness forces domestic managers, including in the field of education, to master modern 
management tools that allow improving the quality of products and services, the quality of 
processes, the quality of management systems. 

Today, universities, like private companies, must take care to make their services attractive to 
the customer, be it students, firms, government agencies. The growth of competition and the ever-
increasing demands on management efficiency lead to a natural conclusion about the need to search 
for the solutions in the corresponding spheres, that is – in management. This explains the interest in 
benchmarking, a tool used in business, and the attempt to adapt it to higher education.  
                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 26.08.2022: 
Տպագրության երաշխավորել է ՄՄՀ-ի «Տնտեսագիտության և Կառավարման» ամբիոնը:4.09.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 15.09.2022: 
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Benchmarking is defined as the process of measuring products, services, and processes against 
those of organizations known to be leaders in one or more aspects of their operations. Benchmarking 
provides necessary insights to help you understand how your organization compares with similar 
organizations, even if they are in a different business or have a different group of customers. (Quality 
Glossary Definition)1 

The Investors Book2 gives the following definition of benchmarking: Benchmarking is the 
process of continually improving the business or the organization by evaluating the scope for 
improvement, comparing the current position with that of the previous one or with the business 
practices of the relevant competitors, thereby establishing standards to be achieved. 

 The group in the seminar of the European Quality Assurance Network – ENQA defined 
benchmarking as “[y] a learning process, which requires trust, understanding, selecting and adapting 
good practices in order to improve”.3 The locus of benchmarking lies between the current and 
desirable states of affairs, and contributes to the transformation process that realise these 
improvements4 5. Benchmarking might identify changes necessary to achieve the aims. The concept 
change seems to be implicit in benchmarking; a change consistent with benchmarking-directed 
improvements processes. Benchmarking is not only about change, but also about improvements or as 
Harrington, already in 1995, summarized: “all improvement is change, but not all change is 
improvement”.6  

Being viewed as a tool for Higher Education Institutions (HEI) Quality assurance (QA) 
processes the following definition for benchmarking can be taken into consideration: Benchmarking 
(English bench – level, height and mark – mark) is a method of objective systematic comparison of 
one's own activities with the work of the best universities, understanding the reasons for the 
effectiveness of their activities, organizing appropriate actions to improve their own indicators and 
their implementation.7 

Thus benchmarking is based on the concept of continuous improvement of educational 
processes, which provides for a continuous cycle of planning, coordination, motivation and 
evaluation of actions for the purpose of sustainable improvement of the organization's activities. 

The growth of benchmarking in Higher education reflects the search for continuous quality 
improvement and for a more effective way of improving performance in a highly diversified higher 
education sector in order to ensure that public funding is used effectively to support it. As such, it is 
strongly encouraged by policy-makers. Benchmarking also serves the needs of individual institutions 
to learn in order to improve, to change and to manage operations in a more professional way. 

                                                            
1 https://asq.org/quality-resources/benchmarking referred to on 10.09.2022 
2 https://theinvestorsbook.com/benchmarking.html referred to on 10.09.2022 
3 ENQA workshop reports 2, “Benchmarking in the Improvement of Higher Education”, Helsinki, Finland 
2003 
4 Moriarty, J.P. (2008), “A Theory of Benchmarking”, unpublished Ph.D. thesis, Lincoln University, Lincoln 
5 Moriarty, J.P. and Smallman, C. (2009), “En route to a theory on benchmarking”, Benchmarking: An 
International Journal, Vol. 16 No. 4, pp. 484-503. 
6 Moriarty, J.P. (2008), “A theory of benchmarking”, unpublished Ph.D. thesis, Lincoln University, Lincoln, 
p. 29 
7 Кузьмин, А. М. Метод «Бенчмаркинг» / А. М. Кузьмин // Центр креативных технологий 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0029.  referred to 
on: 09.09.2022. 
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Ambitious institutions choose benchmarking as a tool for improvement of their international 
position.1  

Handbook for the Universities of BIH2 states the following benefits of benchmarking while: 
 Defining Customer Requirements: based on reality; acting on objective evaluation; 
 Establishing effective goals: Credible; customer focused, proactive, university leadership 
 Developing true measures of performance: solving real problems, performance outputs 

known, based on best practice; 
 Becoming competitive: Understand the competition, revolutionary ideas with proven 

performance, high commitment; 
 University processes: proactive research for change, many options, breakthroughs.  
Several authors advocated that benchmarking is more suitable in higher education than business 

sector, due to its collegial environment, which encourages collaborating and cooperating easily 
(Bender and Schuh, 2000; Alstete, 1995; Schofield, 1998). At the same time, the people in 
universities claim an autonomy and liberty in his actions. Thus, for benchmarking in Higher 
Education it is important to foster a climate of confidence and honesty. 

Benchmarking contributes to a learning process which helps to give confidence to university 
managers that they have correctly identified their strengths and weaknesses, to help them understand 
potential improvements, and to understand whether those improvements have effectively been 
delivered. Good benchmarking needs to be premised on strong learning environments, at three levels, 
within the individual institutions, within the benchmarking groups, and by involving experts in the 
development of the group.3 

In Artsakhi universities the culture of ensuring and emphasizing the quality of education was 
not specified until 2018, when the Government of the Republic of Artsakh decided on the state 
institutional accreditation of universities conducted by ANQA.  

Institutional Accreditation is the state recognition of academic and QA procedures of the TLI 
(АN: HEI), the requirements set forward towards academic programmes as ascribed to the TLI by the 
law, correspondence with state academic standards and institutional accreditation criteria. 
Institutional accreditation is a regular mandatory process both for private and public institutions 
operating in the territory of the RA. Institutional Accreditation allows to evaluate the effectiveness of 
TLI operations, as well as to find out whether the TLI is in compliance with its mission, whether it 
follows the policy of continuous improvement and enhances the development of implemented 
academic programmes.4  

After the adoption of this decision, the policy of universities on the issue of quality assurance 
began to change with an emphasis on studying the positive experience of domestic and foreign 
universities in this area. It is obvious that each university has its own internal policy and management 
specifics, which set the university the task of developing certain tools that would meet the tasks set 
and provide objective and truthful results. 

                                                            
1 Benchmarking. Handbook for the Universities of BIH, 2014 
https://projects.odisee.be/BIHTEK/sites/default/files/bijlages/BIHTEK%20Benchmarking%20Handbook%20En
glish.pdf referred to on: 01.09.2022. 
2 Ibid, p. 12 
3 Ibid, p. 18 
4 http://www.anqa.am/en/accreditation/#Papers  referred to on: 01.09.2022. 
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Mesrop Mashtots University (MMU), being one of the leading and innovative universities of 
Artsakh, also defines benchmarking as one of the productive and practical tools for ensuring the 
quality of educational processes. Having studied all the positive experience of the leading institutions 
in the sphere the following basic principles of benchmarking were adopted by MMU management: 

1. Leadership role of management. Understanding and support of the university management 
is necessary for the successful implementation of a benchmarking project at the university. 

2. Employee engagement. For the successful implementation of any innovations, especially 
new management methods, the nature of the views of the staff plays an extremely important role – its 
orientation to development, attitude to change, willingness to take risks, etc. 

3. A systematic approach. A systematic approach to management involves understanding the 
university's activities as a system of interrelated processes. Benchmarking activities should be linked 
to the strategic goals of the organization, as well as to ongoing initiatives to improve processes in the 
context of a university-wide improvement strategy. 

4. Process-oriented approach. The use of modern management tools, such as benchmarking, 
universal quality management, a system of balanced indicators and others becomes the most effective 
if it is based on a process approach to the organization of activities at the university. 

5. Making decisions based on facts and data. Effective solutions are usually impossible 
without collecting reliable data and analyzing information. This assumes that the university has a 
system for collecting and analyzing information about its activities and its interaction with the 
external environment. 

6. Customer orientation. Benchmarking is a mechanism to meet the expectations of 
consumers, since they are the ones who are interested in improving our work, which for them is 
expressed in better service, in better products and services. 

7. Continuous improvement. 
Consortium for Excellence in Higher Education1 (2003) identifies seven main approaches to 

benchmarking: 
 Strategic benchmarking, which used where organizations seek to improve their overall 

performance by focusing in on specific strategies or processes; 
 Performance or Competitive Benchmarking, a process whereby organizations use 

performance measures to compare themselves against similar organizations; 
 Process Benchmarking, which focuses on specific processes or operations, in higher 

education examples might be enquiry management, enrolment or timetabling; 
 Functional and Generic Benchmarking, which involves partnerships of organizations drawn 

from different sectors that wish to improve some specific activity or process; 
 External Benchmarking, which is enable the comparison of the organizations functions and 

key processes against good practice organizations; 
 Internal Good Practice Benchmarking, which establishes of good practice organization wide 

through the comparison of internal activities or operations; 
 International Benchmarking, it can be undertaken internationally as well as nationally. 

                                                            
1 Consortium for Excellence in Higher Education. (2003). Benchmarking Methods and Experiences. 
Sheffield: Sheffield Hallam University. 
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Specifying the approaches for the MMU QA of educational processes the following types of 
benchmarking can be singled out: 

 
Table 1: Types of Benchmarking 

 Feature Variation of the feature Type of benchmarking 

1 
The level of goals and 
objectives for 
improving activities 

Strategic (key aspects of 
activities in strategic areas) Strategic 

Operational (tasks of improving 
production processes, processes 
related to consumers) 

Performance or Competitive        

2 Benchmarking object 

Process (all aspects related to it: 
the process itself, the result, 
resources) 

Process-oriented (process 
benchmarking, result benchmarking, 
input benchmarking) 

Specific problem Functional and Generic 

3 Benchmarking entities 
(partners) 

Within the same organization Internal Good Practice 

In different organizations External (competitive, functional, 
global (general)) 

  
Thus depending on the feature and variation of the features the corresponding type of the 

benchmarking can be chosen. 
In order to make the process of benchmarking productive and clearly organized there is a need 

to have a benchmarking map, i.e. to decide upon the stages of benchmarking. For MMU the most 
acceptable and suitable set of stages is the following: 

1. Identification of the benchmarking subject – defining the objective(s); 
2. Identification of suitable performance evaluation indicators – verification; 
3. Selecting an object for comparison; 
4. Identification of the benchmarking partner; 
5. Determining the type of benchmarking; 
6. Determining the most appropriate method of collecting information; 
7. Data collection; 
8. Data analysis; 
9. Identification of discrepancies which are important from the point of view of ensuring 

competitiveness; 
10. Assessment of the possible level of achievements; 
11. Planning future performance indicators; 
12. Communicating the results of benchmarking to all interested parties and receiving 

assistance in their application in practice; 
13. Setting specific goals and objectives in the field of quality improvement; 
14. Development and implementation of action plans to achieve and solve them; 
15. Carrying out planned activities and tracking their results; 
16. Re-checking of benchmarking check points. 
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It should be noted, that depending on the objective set, some of the stages may be missed out 
or combined. The reason lies in the possibility of more organized and coordinated work in order to 
avoid unnecessary documentary routine. 

After the benchmarking stages are decided upon a benchmarking project is to be worked out. 
MMU IQAC accepts the following structure of benchmarking project: 

 
Chart 1: Benchmarking Project Stages 

 
Thus, competent planning of the benchmarking of the educational process contributes to 

improving the quality of education and educational activities. Taking into account and using the 
positive experience of domestic and foreign educational institutions certainly creates favorable 
conditions for determining the directions of development and ways to improve the educational 
process at various levels of the education system. The existing trends and the state of the national 
education system open up wide opportunities for the use of benchmarking methodology by Artsakh 
universities both individually and at the level of professional associations and networks. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

/ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳ/. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ 
Ներսեսյան Ալվինա 

Մեսրոպ Մաշտոցի Համալսարան, ՆՈԱԿ ղեկավար; 
Օտար լեզուների ամբիոն, Ավագ դասախոս 

Ստեփանակերտ, Արցախ 
 

Արցախի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում որակի ապահով-
ման մշակույթը վերջին տասնամյակի ընթացքում գրավում է տվյալ ոլորտի բոլոր շա-
հագրգիռ կողմերի ուշադրությունը: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ որակի բարձրա-
ցումը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կարեւորագույն առանձնա-
հատկություններից մեկն է, պակաս կարեւոր չէ հասկանալ բենչմարկինգի դերը որպես 
շարունակական բարելավման եւ մրցունակության պահպանման միջոց: Համալսա-
րանները ամբողջ աշխարհում ընդունում են Համեմատական հայեցակարգը եւ զար-
գացնում են փոխակերպման մեթոդներ եւ պրակտիկա՝ իրենց կազմակերպությունների 
բարելավման համար: Այսպիսով, վերջինիս դրական փորձը կարող է օգտագործվել 
Արցախի բուհում որակի ապահովման քաղաքականության հետագա զարգացման և 
կատարելագործման համար: 

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել բենչմարքինգի ֆենոմենը կրթության մեջ, 
ուսումնասիրել մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև բենչմարքինգի կիրառումը որպես 
արդյունավետ գործիք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում գործու-
նեության կատարելությանը հասնելու համար: 

Հետազոտության ընթացքում օգտագործվել են նկարագրության, վերլուծության, 
սինթեզի և կոնկրետացման մեթոդներ: 

Բանալի բառեր՝  բենչմարքինգ, Արցախ, ԲՈՒՀ, որակի ապահովման գործիքներ, 
բենչմարքինգի նախագիծ, բենչմարքինգի քարտեզ 
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РЕЗЮМЕ 
БЕНЧМАРКИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗ-АХ: МЕТОДОЛОГИЯ 

И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
Нерсесян Альвина 

Университет Месроп Маштоц, Глава ЦОВК, 
Кафедра иностранных языков, Старший преподаватель 

Степанакерт, Арцах 
 

Культура обеспечения качества в высших учебных заведениях Арцаха привлекает 
внимание всех заинтересованных сторон в этом конкретном секторе в течение последнего 
десятилетия. Поскольку повышение качества было одной из наиболее важных особенностей 
высших учебных заведений, не менее важно понимать роль бенчмаркинга как средства 
постоянного совершенствования и поддержания конкурентоспособности. Университеты по 
всему миру принимают концепцию бенчмаркинга и разрабатывают трансформационные 
методы и практики для улучшения своих организаций. Таким образом, положительный опыт 
последнего может быть использован для дальнейшего развития и совершенствования 
политики обеспечения качества в вузе Арцаха. 

Целью статьи является изучение феномена бенчмаркинга в образовании, изучение 
методологии, а также применение бенчмаркинга в качестве продуктивного инструмента для 
достижения совершенства деятельности в высших учебных заведениях. 

В ходе исследования были использованы методы описания, анализа, синтеза и 
конкретизации. 

Ключевые слова: Бенчмаркинг, Арцах, ВУЗ, инструменты обеспечения качества, 
бенчмаркинговый проект, карта бенчмаркинга 
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ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՏՏ՝ 338․5 

 
Ներսիսյան Արշակ 

ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետեի  հայցորդ, 
ՀՀ վարչապետին կից ՊՎԾ ԳԳՎՎ գլխավոր վերահսկող  

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 
arshaknersisyan@mail.ru 

 

Հոդվածում վերլուծվում են ՀՀ պետական գնումների վերահսկողության մեխա-
նիզմներն ու խնդիրները։ Ընդգծվում է պետական գնումների վերահսկողական մեխա-
նիզմների անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը։ Խոսվում է նաև պետական գնումնե-
րի նկատմամբ վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող մարմինների, դրանց 
կատարած դերի, այդ գործառույթների շրջանակն ընդլայնելու, հանրային հսկողության, 
զանգվածային լրատվական միջոցների կողմից պետական գնումների  նկատմամբ ու-
նեցած մշտական հետաքրքությունների և ուսումնասիրությունների մասին։ Հոդվածում 
զարգացվում է այն տեսակետը, որ ՀՀ-ում պետական գնումների ուղիղ վերահսկության 
ինստիտուտը զարգացման կարիք ունի և չի կարող լիարժեքորեն փոխարինվել այլ ինք-
նակարգարգավորող մեխանիզմներով։ Վերահսկող մարմինների կողմից միայն գնման 
ընթացակարգերի կամ մրցույթների ուսումնասիրությունը բավարար չէ, ուստի վերահս-
կողական գործառույթը պետք է կրի ամբողոջական բնույթ և սկսվի գնումների պլանա-
վորումից՝ հասնելով մինչև պայմանագրի արյդունքների ընդունում։ Էլեկտրոնային հա-
մակարգի կատարելագործումն, իհարկե, դրվատելի է և մարդկային գործոնի նվազեց-
մամբ կամ բացառմամբ կարող է ահռելի դրական դեր կատարել։ Այնուամենայնիվ, է-
լեկտրոնային համակարգի բարելամամաբ չէ, որ պետական գնումների վերահսկողութ-
յան անհրաժեշտությունը կարող է ի սպառ բացառվել։ Հոդվածում խոսվում է նաև հան-
րային հսկողության և բողոքարկման մեխանիզմի մասին։ Առանց սիստեմատիկ կերպով 
գործող վերահսկողական մեխանիզմների ՀՀ-ում պետական գնումների ինստիտուտը 
խոցելի է, իսկ պատվիրատու-մասնակիցներ շփման շրջանակում մշտապես չարաշա-
հումների ռիսկեր կարող են ի հայտ գալ։* 

Բանալի բառեր՝ պետական գնումներ, վերահսկողություն, զանգվածային լրատ-
վական միջոցներ, վերահսկողական մեխանիզմներ, բողոքարկում, էլեկտրոնային հա-
մակարգ, հանրային հսկողություն, գնման ընթացակարգեր, պայմանագրի կատարում։ 

 

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 23.08.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել տնտեսագիտության դոկտոր Ա. Ճուղուրյանը: 30.08.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 9.09.2022: 
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Ներածություն 

ՀՀ պետական գնումների վերահսկողության անհրաժեշտությունը թեև գնալով 
նվազում է, սակայն չի կարող լիարժեքորեն բացառվել։ Առանց պետական գնումների 
վերահսկողության, այս ինստիտուտը կարող է կոլապսի ենթարկվել և չկատարել իր 
առջև դրված խնդիրները։ Վերահսկողության շնորհիվ «վախի» և «զգուշության» հոգե-
բանական ազդեցություն է առաջանում և՛ պատվիրատուների, և՛ մատակարարների 
շրջանակներում։ Որքան բարձր է պետական գնումների նկատմամբ ինստիտուցիոնալ 
վերահսկողության մակարդակը և դերը, այնքան քիչ են չարաշահումներն ու օրինա-
զանցությունները։ 

 
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Հայաստանի Հանրապետության պետական գնումներում ներկայումս նկատվող 

ընդգծված խնդիրներից մեկը դրանց վերահսկողության մեխանիզմներն են, որոնց մա-
սին մեր կողմից մեկ անգամ չէ, որ խոսվել է։ Ընդգծվել է նաև այն փաստը, որ ներկա-
յումս պետական գնումները ոչ մի պետական մարմնի կողմից ամբողջական վերահս-
կողության չեն ենթարկվում։ Այդ դերն, այժմ, որոշ վերապահումներով իր վրա է վերց-
րել ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայությունը։ Վերջինս իր գործունեությունն 
իրականացնում է որոշ վերապահումներ, քանի որ գործնականում պետական գնում-
ներն ամբողջական կերպով վերահսկելը, պարզապես, անհնար է (գնումների պլանա-
վորումից մինչև պայմանագրի կատարում)՝ դրանց մեծածավալության պատճառով, 
իսկ վերահսկողական աշխատանքներ տանելիս վերջինս չունի լիազորությունների և 
իրավասությունների լայն շրջանակ1։ Վերջինի մասին խոսելիս, նկատի ունենք, որ 
գնումների գործընթացներում անհամապատասխանություններ կամ չարաշահումներ 
հայտնաբերելու դեպքում ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայությունը՝ բացի առա-
ջարկություններ նեկայացնելուց կամ այլ պետական մարմիններին տեղեկացնելուց, 
ուրիշ ոչ մի քայլ չի կարող ձեռնարկել։ Չնչին են նաև գնման ընթացակարգերի վրա 
պետական վերահսկողական ծառայության կողմից ազդեցելու հնարավորությունները։ 
Խոսքը գնում է հայտարարված գնման ընթացակարգերը չկայացած հայտարարելու2, 
կնքված պայմանագրերը լուծելու կամ պատժիչ լծակներ կիրառելու մասին։  Չնայած 
այս ամենին, ծառայության այս վերահսկողական գործառույթը ահռելի մեծ ազդեցութ-
յուն է ունենում հանրային շրջանակների վրա և ծառայությում է իր նպատակին, ինչն, 
անխոս, բարձր գնահատականի է արժանի։  

Նախկինում վերահսկողական որոշ գործառույթներ իրականացնում էր նաև ՀՀ 
ֆինանսների նախարարությունը, որպես «պետական ֆինանսների կառավարման 
բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությու-
նը մշակող և իրականացնող՝ Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանութ-

                                                            
1 Տե´ս «Պետական վերահսկողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 5։ 
2 Տե´ս «Գնումների» մասին օրենք, հոդված 37։ 
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յան պետական մարմին»1։ Այս մեկը գնման ընթացակարգերը վերահսկում էր ընտրան-
քային կարգով, սակայն ներկայումս ՀՀ ՖՆ կողմից այդպիսի գործունեություն ընդհան-
րապես չի իրականացվում։  

Հայտնի է, որ պետական գնումների վերհսկողակողության դերը որոշակի առու-
մով կատարում է նաև բողոքարկելու և սև ցուցակում հայտնվելու վախի կիրառման 
մեխանիզմը, ինչը վերջերս արմատական փոփոխությունների է ենթարկվել և կարգա-
վորվում է ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքով2։ Փոփոխության արդյունքում նախկինում 
գործող բողոքներ քննող անձանց ինստիտուտը այլևս չի գործում։ Դրանց փոխարինե-
լու են եկել դատարանները։ Նույն օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն «յու-
րաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահա-
տող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստա-
նի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված 
կարգով»։ Ինչպես ասվում է օրենքում, գնման ընթացակարգի մասնակիցները կարո-
ղանում են հեշտությամբ բողոքարկել պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի 
գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները և այդպիսով պետական գնումնե-
րում որոշակի վերահսկողական լծակներ են գործում։ Սակայն, շատ են դեպքերը, երբ 
գնման ընթացակարգի մասնակիցները չունեն բավարար չափի գիտելիքներ կամ 
պարզապես հրաժարվում են բողոքարկելուց։ Այս դեպքում, գնման ընթացակարգը կա-
րող է ոչ բարենպաստ ընթացք ստանալ, իսկ այդ ամենը վերահսկելու մեխանիզմներ, 
պարզապես գոյություն չունեն։  

Մեր խորին համոզմամբ, առանց սիստեմատիկ կերպով գործող վերահսկողական 
մեխանիզմների ՀՀ-ում պետական գնումների ինստիտուտը խոցելի է, իսկ պատվիրա-
տու-մասնակիցներ շփման շրջանակում մշտապես չարաշահումների ռիսկեր կարող 
են ի հայտ գալ։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ պատվիրատու-մասնակից պայմանավորվա-
ծությամբ գործող չարաշահումներն իրականացվում են այնպիսի արհեստավարժութ-
յամբ, որ ոչ միայն գնման ընթացակարգի մնացած մասնակիցները, այլ նաև վերահսկո-
ղական մարմինները նմանատիպ դեպքերը դժվարությամբ են բացահայտում, կամ 
ընդհանրապես ի վիճակի չեն լինում բացահայտել։ Նմանատիպ պայմանավորվա-
ծությունները հիմնականում վերաբերում են գնման առարկաների տեխնիկական բնու-
թագրերին և կրում են նեղ մասնագիտական բնույթ։ Գնման առարկայի առանձնահատ-
կություններից կախված, տեխնիկական բնութագրերը կազմվում են այնպիսի արհես-
տավարժությամբ, որ առաջին հայացքից ամնեևին չեն հակասում  ՀՀ «Գնումների մա-
սին» օրենքով սահմանվող դրույթներին3, սակայն ունեն խտրական բնույթ, ինչն ապա-
ցուցելը, որպես կանոն, նեղ մասնագիտական ունակություններ է պահանջում և կոնկ-
րետ մատակարարների համար է նախատեսված։  

Պետական գնումների վերահսկողական մեխանիանիզմները որոշ չափով իրակա-
նացվում են նաև զանգվածային լրատվութան միջոցների կողմից։ Այս բնագավառում, 
լրագրողների հետազոտական ունակությունները հաճախ են դրսևորվում։ Վերջիններս 
հնչեղ հոդվածների հետևից գնալով այնպիսի բացահայտումներ են կատարում, որոնք 

                                                            
1 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, 2-րդ հոդված, 1-ին մաս, 13-րդ կետ։ 
2 ՀՀ «Գնումների մասին» օրենք, հոդված 46։ 
3 Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13։ 
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վերահսկողական մարմինները բաց են թողել կամ անգամ չեն էլ ուսումնասիրել։ Պա-
տահում են նաև դեպքեր, երբ նման բացահայտումները կեղծ բնույթ են կրում։ Այնուա-
մենայնիվ, ԶԼՄ բացահայումներին հետևելը օգտակար է վերահսկողական մարմիննե-
րի համար, եթե անգամ որոշ դեպքերում նման բացահայտումները ոչնչի չեն բերում։ 
ԶԼՄ-ների կողմից կատարված այսպիսի բացահայտումները հիմնականում հնչեղ քա-
ղական բնույթ են կրում, պայմանավորված են լինում քաղաքական հետաքրքրություն-
ներով ու իրադարձություններով և ուղղված են որևէ խոշոր պաշտոնյայի կամ պաշ-
տոնյաների դեմ։ Այս առումով, ԶԼՄ-ների դերը, որպես պետական գնումների վերահս-
կողության մեխանիզմ, կարևորելի է, ուստի պետական գնումների վրա լրագրողների 
ուշադրության կենտրոնացումը նախընտրելի է մեծացնել։ 

Պակաս կարևոր չէ նաև պետական գնումներում վերջերս ներդրված մեկ այլ  փո-
փոխություն՝ հանրային հսկողությունը1։ Հանրային հսկողությունը վերաբերում է պայ-
մանագրի կատարմանն ու կառավարմանը, երբ պայմանագրի արդյունքների հանձն-
ման-ընդունմանը մասնակցելու իրավունք են ստանում ինչպես գնման տվյալ գործըն-
թացին մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հա-
յաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական 
կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք։ Այս 
կարգավումը կարող է կարևոր դեր կատարել, քանի որ հայտնի է, որ չարաշահումներ 
մեծամասամբ իրականացվում են հենց պայմանագրի կատարման կամ գնման առար-
կայի հանձնման-ընդուման փուլում, երբ մատակարարը ընթացակարգում հաղթող է 
ճանաչվում և պայմանագիր կնքում մեկ այլ պայմաններով, իսկ արդյունքում պատվի-
րատուին հանձնում է նարկայացվածից տարբերվող գնման առարկա։ Այս իրավակար-
գավորումը դեռևս լայն տարածում չի գտել, բայց կարող է կարևոր և դրական դերա-
կատարություն ունենալ։ Հանրային հսկողությունը կարող է լայնորեն օգտագործվել 
այն դեպքերում, երբ գնման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացված 
մասնակցության հայտով սահմանվող և հետագայում պայմանագրում ներառվող պայ-
մանները կասկած են հարուցում։ Այս դեպքում, օրենքով սահմանված կարգով, պայ-
մանագրի արդյունքների հանձնման-ընդունմանը ներկա գտնվելը հրաշալի և արդյու-
նավետ լուծում է հանդիսանում։ 
 

Եզրակացություններ 

 ՀՀ պետական գնումների ինստիտուտը մշտական վերահսկողության կարիք 
ունի, 

 Գնման գործընթացների վերահսկողությունն անհրաժեշտ է իրականացնել 
առնվազն ընտրանքային կարգով, սակայն ամբողջական կերպով (գնման 
պլանավորումից մինչև պայմանագրի արդյունքների ընդունում), 
Պետական գնումների էլեկտրոնային համակարգի կատարելագործումը, նույն-
պես, պետք է մեծացնի դրանց վերասհսկողության հնարավորությունները և 
հետևաբար նաև վերահսկողական մարմինների դերը, 

                                                            
1 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 5․1։ 
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 Հանրային հսկողության ներդրումը և պայմանագրի արդյունքների հանձնման-
ընդունմանը ներկա գտնվելը հրաշալի և արդյունավետ լուծում է հանդիսա-
նում, 

 Պետական գնումների վերհսկողակողության դերը որոշակի առումով կատա-
րում է նաև բողոքարկելու և սև ցուցակում հայտնվելու վախի կիրառման մե-
խանիզմը, 

 ԶԼՄ-ների դերը, որպես պետական գնումների վերահսկողության մեխանիզմ, 
կարևորելի է, ուստի պետական գնումների վրա լրագրողների ուշադրության 
կենտրոնացումը նախընտրելի է մեծացնել։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

1. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, 
2. «Պետական վերահսկողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 
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РЕЗЮМЕ 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ НАДЗОРА ЗА ГОСЗАКУПКАМИ РА 
НЕРСИСЯН АРШАК 
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В статье анализируются механизмы и проблемы надзора за государственными закупками 
РА. Подчеркивается необходимость и важность механизмов надзора за государственными 
закупками. Также говорится об органах, осуществляющих надзорные функции в отношении 
государственных закупок, их роли, расширении объема этих функций, общественном 
контроле, постоянном интересе и изучении государственных закупок со стороны средств 
массовой информации. В статье развивается точка зрения о том, что институт прямого 
надзора за государственными закупками в РА нуждается в развитии и не может быть 
полностью заменен другими механизмами саморегулирования. Надзорным органам 
недостаточно только проверять процедуры закупок или тендеры, поэтому надзорная функция 
должна быть целостной и начинаться от планирования закупок до принятия результатов 
контракта. Усовершенствование электронной системы, конечно, возможно и за счет 
уменьшения или исключения человеческого фактора может сыграть огромную 
положительную роль. Однако не в пользу электронной системы можно полностью исключить 
необходимость надзора за госзакупками. В статье также говорится о механизме 
общественного контроля и обжалования. Без систематически действующих механизмов 
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надзора институт государственных закупок в РА уязвим, и в рамках контактов заказчик-
участник могут постоянно возникать риски злоупотреблений. 

Ключевые слова: государственные закупки, контроль, средства массовой информации, 
механизмы контроля, обжалование, электронная система, общественный контроль, 
процедуры закупок, выполнение контракта. 
 

SUMMARY 
ANALYSIS OF RA PUBLIC PROCUREMENT SUPERVISION PROBLEMS 

Nersisyan Arshak 
Yerevan State University 

Faculty of Economics and Management 
Ph.D.Student; 

SCS under the Prime Minister of the Republic of Armenia, 
Chief Controller 
Yerevan Armenia 

 
The article analyzes the mechanisms and problems of RA public procurement supervision. The 

necessity and importance of supervision mechanisms of state purchases is emphasized. There is also 
talk about the bodies performing supervision functions in relation to state procurement, their role, 
expanding the scope of these functions, public control, constant interests and studies of state 
procurement by mass media. The article develops the point of view that the institution of direct 
supervision of state purchases in RA needs development and cannot be fully replaced by other self-
regulatory mechanisms. It is not enough for supervisory authorities to only examine procurement 
procedures or tenders, so the supervisory function must be holistic and start from procurement 
planning to the acceptance of contract results. The improvement of the electronic system is, of 
course, possible and by reducing or excluding the human factor, it can play a huge positive role. 
However, it is not in favor of the electronic system that the need for state procurement supervision 
can be completely excluded. The article also talks about the mechanism of public control and appeal. 
Without systematically operating supervision mechanisms, the institution of state procurement in RA 
is vulnerable, and risks of abuses may constantly appear in the framework of customer-participant 
contact. 

Keywords: public procurement, control, mass media, control mechanisms, appeal, electronic 
system, public control, procurement procedures, contract execution. 
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ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА АРМЕНИИ И 
РОССИИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД* 
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Рязань, Российская Федерация 

 
Более чем десятилетний этап в развитии российско-армянских отношений в 

постсоветский период – лишь небольшой отрезок времени в истории многовековых 
связей между россиянами и армянами, для которых во все времена были характерны 
взаимное расположение и стремление к сотрудничеству. И это во многом объясняет 
тот факт, что с самого начала взаимодействие между Арменией и Российской 
Федерацией, уже в качестве независимых партнеров, приобрело стратегический 
характер. Была сформирована широкая и разветвленная нормативно-правовая база 
межгосударственного взаимодействия, позволяющая охватывать практически все 
области и направления возможного сотрудничества. Некоторое отставание торгово-
экономической составляющей двусторонних отношений от военно-политического 
направления сотрудничества удалось в значительной степени сократить, благодаря 
предпринятым за последние годы мерам по активизации данной сферы российско-
армянских отношений. 

Еще одна особенность в развитии российско-армянских отношений в 
постсоветский период заключается в том, что в отличие от большинства стран СНГ, 
во взаимоотношениях между Россией и Арменией никогда не было спада, а наоборот, 
стороны последовательно наращивали сотрудничество по всем направлениям. Важно 
заметить, что и имевшая место в обоих государствах смена руководства не могла 
привести и не привела к смене внешнеполитических ориентиров в отношениях между 
двумя странами, а скорее способствовала активизации двустороннего сотрудничества. 

Ключевые слова: договор, постсоветский период, безопасность, сотрудничество, 
развития, российская военная база, комиссия, углубления отношений. 

 

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 1.07.2022 
Տպագրության է երաշխավորել պ.գ.դ.,պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանը:15.07.2022 
Հոդվածը ընդունվել է տպագրության 27.07.2022: 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

224 
 

Введение 
Соответствие отношений России со своим стратегическими партнерами подлинной 

сути стратегического партнерства не является предметом данного исследования. Вместе с 
тем, следует заметить, что далеко не во всех случаях такое соответствие можно однозначно 
констатировать. Нас в первую очередь интересует вопрос соответствии армяно-российских 
отношений подлинной сути стратегического партнерства. В связи с этим, имеет смысл 
рассмотреть эти отношения в контексте их соответствия обозначенным выше принципам 
стратегического партнерства. 

 
Развитие двусторонних отношений, основанных на качественно новом уровне. 
26 сентября 2000 года в ходе визита Президента Армении Р.Кочаряна в Москву 

президентами России и Армении была подписана Декларация о союзническом 
взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированной 
на XXI век. По существу, подписание этого документа стало началом нового этапа в 
развитии двусторонних отношений, основанных на качественно новом уровне. 

Между тем, наряду с Арменией, за последние годы стратегическим партнерством, 
исходя из наличия соответствующих международных договоренностей, обозначены 
отношения России с такими государствами, как Китай, Азербайджан, Узбекистан, Украина, 
Алжир, Вьетнам, Армения, Индия, а также с Европейским Союзом. Вместе с тем нельзя не 
заметить, что в ряде интервью и публикациях экспертов, государственных и общественных 
деятелей, отношения России с теми или иными государствами характеризуются как 
стратегические.1 Нередко стратегическим партнерством обозначаются отношения в какой-
то конкретной сфере межгосударственного сотрудничества2 или в конкретном регионе 
мира. Более того, термин "стратегическое партнерство" в последнее время очень часто в 
произвольной форме используется и в журналистике.3 В итоге, становиться достаточно 
проблематичным выявление истинного круга стратегических партнеров России, а главное – 
обесценивается само понятие стратегического партнерства. Закономерно возникает вопрос: 
всегда ли адекватно отражает столь серьезный механизм межгосударственного 
сотрудничества как стратегическое партнерство реальное состояние двусторонних 
отношений с другими странами, и в частности, насколько точно современные армяно-
российские отношения отвечают духу стратегического партнерства? 

Обобщение международного опыта, мнений экспертов4 позволяет сформулировать 
условия и принципы установления отношений стратегического партнерства. В соответствии с 

                                                            
1См., например: Савельев Ю. Иран признан первым и важнейшим стратегическим партнером России // 
www.centran.ru. – 2004. 29 апреля; Лузянин С. Монголия стратегический партнер России // 
Радиокомпания "Маяк". – 2002. 25 марта. 
2См., например: Юсуфов И. Великобритания является одним из главных стратегических партнеров 
России в энергетической области // www.strateg.ru. – 2002. 16 сентября. 
3См.: Афганистан становится стратегическим партнером России в Центральной Азии // 
www.afganistan.ru. -2002. 6 сентября. 
4См., например: Арин О.А. Роль российского фактора в китайских концепциях построения 
многополярного мира // http://asiapacific.narod.ru/countries/china/china_russian_factor.htm – 1999. Июль; 
Пашков М., Чалый В. Реалии и перспективы стратегического партнерства / Украинский центр 
экономических и политических исследований // Зеркало недели. – 2000. 2 декабря. 
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ними под стратегическим партнерством следует понимать такой высокий уровень 
межгосударственных отношений, при котором сотрудничество между государствами:  

1) обслуживает интересы национальной безопасности каждой из сторон; 
2) охватывает довольно широкий спектр сфер экономики, политики, военной, культуры 

и других; 
3) рассчитано и установлено на долгосрочную перспективу; 
4) обусловливает единство или близость позиций по наиболее важным проблемам 

международной политики, глобального и регионального развития, в том числе определенную 
степень корреляции их внешнеполитических действий. 

 
Суть стратегического партнерства 
Сутью стратегического партнерства является наличие такого межгосударственного 

взаимодействия, которое позволяет партнерам, объединив усилия, достичь жизненно важных 
внутренних и внешнеполитических целей. Стратегическое взаимодействие – комплексное, 
оно охватывает несколько важных сфер сотрудничества и носит долгосрочный характер. 
Надежность стратегического партнерства определяется готовностью партнеров учитывать 
интересы другой стороны, идти на компромиссы для достижения стратегических целей, 
правовым закреплением содержания и механизмов реализации партнерства, взаимной 
готовностью сторон учитывать интересы друг друга, наличием действенных механизмов 
реализации сотрудничества, ответственностью, последовательностью и прогнозируемостью 
партнерских отношений. Одновременно, стратегическое партнерство между государствами 
говорит о высокой степени взаимного доверия и надежности отношений. 

1. Взаимное обеспечение национальной безопасности. В соответствии с ключевыми 
положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и РА от 29 
августа 1997 года определяются механизмы обеспечения взаимной безопасности, устранения 
угроз, оказания военной помощи и осуществления права на коллективную самооборону.1 
Таким образом, армяно-российское стратегическое партнерство является составным 
компонентом системы обеспечения национальной безопасности Республики Армения, в 
первую очередь, военной. Разумеется, говорить об аналогичной роли Армении в контексте 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации не приходится. Скорее речь 
может идти о важнейшем направлении внешнеполитической стратегии России, как 
формирование пояса добрососедства по периметру границ Российской Федерации, и в 
частности, устранении угроз национальной безопасности России, исходящих из так 
называемого ее "мягкого подбрюшья".2 В этом отношении роль Армении, может 
рассматриваться во все еще популярных терминах как "форпоста"3 российских интересов в 
регионе. Если же добавить сюда участие двух стран в Организации Договора о коллективной 
безопасности, наличие целого ряда двусторонних договоров и соглашений по вопросам 

                                                            
1См.: Ст.2 и 3 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 
и Республикой Армения, 29 августа, 1997г. // The Diplomatic Bulletin of the Foreign Ministry of the 
Republic of Armenia. 1997, vol. 1, №3, July-August-September. P. 19-20. 
2См.: Brzezinski Z. Game Plan. – N.Y., 1986. Р.220. 
3См.: Грызлов Б. Армения является форпостом России на Южном Кавказе // ИА "Регнум". -2004. 15 
декабря. 
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военно-политического и военно-технического сотрудничества, в частности, Договоров "О 
российской военной базе на территории Армении", "О статусе погранвойск и о совместной 
охране внешних границ СНГ", то, очевидно, следует констатировать высокий уровень 
доверия двух стран в такой важнейшей составляющей национальной безопасности, как 
военная. И, пожалуй, взаимосогласованность и взаимообусловленность интересов России и 
Армении в данной области ничем не уступает уровню отношений России в обозначенной 
сфере с другими государствами. 

2. Единство или близость позиций государств по актуальным вопросам международных 
отношений. На этот счет в Декларации 2000 года, в частности, подчеркивается, что стороны, 
"занимая совпадающие или близкие позиции по актуальным международным проблемам, 
будут углублять конструктивное и систематическое внешнеполитическое взаимодействие на 
двусторонней основе, а также в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, других международных и 
региональных организаций и форумов".1 При этом Россия и Армения "будут координировать 
свою внешнеполитическую деятельность с целью осуществления совместных или 
согласованных действий, направленных на укрепление безопасности в кавказском регионе".2 
Следует заметить, что механизм согласования и координации внешнеполитических действий 
двух стран, по крайней мере, на высшем уровне сформирован и функционирует достаточно 
эффективно. Так, например, только в 2004 году президенты России и Армении встречались 
пять раз. Повестка переговоров всех этих встреч, если исходить, по крайней мере, из 
официальных источников, включает не только двустороннюю, региональную проблематику, 
но также и вопросы, имеющие общемировое значение. В этом ряду особо следует выделить 
официальный визит президента России В.Путина в Армению в сентябре 2001 года, 
состоявшийся буквально через несколько дней после известных трагических событий 11 
сентября в США. Сам факт того, что глава российского государства не стал откладывать 
визит в столицу Армении на более поздний срок, был оценен очень высоко и встречен с 
чувством глубокой признательности в Армении. Первый день визита два президента 
посвятили обсуждению сложившейся в мире ситуации в свете террористических актов в Нью-
Йорке и Вашингтоне и проблемы борьбы с международным терроризмом. Президенты 
России и Армении пришли к единому мнению о необходимости перехода от осуждения 
терроризма к конкретным мерам по борьбе с ним, в том числе с помощью силовых методов. 
Стороны констатировали, и об этом отмечено в совместном коммюнике, что "трагические 
события в США с новой силой высветили необходимость всемерной активизации совместной 
борьбы против международного терроризма, объединения усилий мирового сообщества в 
противодействии этому злу XXI века".3 В Армении обращено внимание на то, что Роберт 
Кочарян стал первым президентом, с кем Владимир Путин обсудил угрозу терроризма для 
мирового сообщества, что местной прессой представлено как знак особых отношений 
Москвы и Еревана. 

За последние годы получила развитие практика регулярного обмена мнениями между 
                                                            
1См.: п.2 Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой 
Армения, ориентированной на XXI век // Дипломатический вестник. – 2000. №10. 
2Там же: п.5. 
3Совместное российско-армянское коммюнике, 15 сентября 2004г.// Дипломатический вестник. -2001. 
№10. 
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министерствами иностранных дел двух стран по широкому кругу вопросов международных 
отношений. В частности, традиционными стали армяно-российские консультации по 
латиноамериканской проблематике. На первый взгляд несколько странным может 
представиться выбор данной региональной тематики для армяно-российских межмидовских 
консультаций. Однако, представляется, что координация внешнеполитических действий 
стратегических партнеров должно включать и такое важное направление, как совместное 
обсуждению тем, имеющих актуальность для одной стороны (в данном случае России, как 
одной из влиятельных центров современного мира). Разумеется, выбор данного региона в 
основном связан с тем, что в ряде стран Латинской Америки сформировалась достаточно 
влиятельная, хотя и относительно немногочисленная, армянская община (например, в 
Аргентине -130 000, Бразилии – 20 000, в Уругвае – 19 ООО).1 

3. Высокий уровень сотрудничества по всему спектру межгосударственных отношений. 
Говоря о стратегическом партнерстве России и Армении, в первую очередь, имеют в виду его 
военно-политическую составляющую. Между тем реальное партнерство должны быть 
сформировано и в таких важнейших сферах межгосударственного сотрудничества, как 
экономическое, гуманитарное и др. На определенном этапе стало общим местом говорить о 
том, что уровень армяно-российских экономических взаимосвязей заметно уступает уровню 
политического и военного сотрудничества. Именно поэтому в последние годы совместные 
усилия двух стран были в первую очередь направлены на наращивание торгово-
экономических связей. 

Если исходить из статистических показателей, то они наглядно подчеркивают ведущую 
роль России во внешнеэкономической деятельности Армении. Так, в частности, Россия 
является крупнейшим торговым партнером Армении, обеспечивая в последние годы 
примерно 13% ее экспорта и 19% импорта.2 По объему иностранных инвестиций в экономику 
Армении, совместных предприятий, Россия также занимает ведущее место. В частности, по 
итогам 2003 года 40% всех инвестиций в экономику Армении осуществлено со стороны 
российских компаний.3 Кроме того, в Армении действует более 600 предприятий с 
российским капиталом,4 большинство из которых занимают весомые позиции в структуре 
производства и экспорта Армении, обеспечивают рабочие места и неплохую заработную 
плату своим работникам.  

Однако, несмотря на ежегодный рост российских инвестиций, их объем все еще невелик, 
если учитывать инвестиционные возможности Российской Федерации, при том, что 
экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией способствует ряд факторов: 
благоприятный политический климат и почти однородная экономическая среда, 
сформировавшаяся в результате близких по характеру экономических реформ. Объемы 
российских инвестиций в экономику Армении могли бы быть на порядок выше, если бы 
Москва задействовала армянские предприятия получение ею в счет погашения 
государственного долга Армении. Как известно, расчет армянской стороны основывался и на 
                                                            
1См.: Численность армян в разных страх мира//Армянский переулок. -2002. №1. С.11. 
2См.: Внешняя торговля Республики Армения в 1996-2003 гг. // Министерство торговли и 
экономического развития Республики Армения. – http://www.minted.am 
3См.: Финансовый директор. – 2004. 1 апреля. 
4См.: Diplomat. -2004. №11.  
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том, что решение проблемы долга должно трансформироваться в новые российские 
инвестиции. Так, например, только для модернизации завода "Марс" необходимо 21 млн. 
долларов США. Между тем российская сторона пока не спешит с инвестициями, и это не 
может не настораживать армянскую сторону, особенно в условиях существования в 
международном и российской бизнесе практики приобретения компаний с целью их развала 
и, соответственно, устранения конкуренции. В этой связи руководству Армении необходимо 
быть более настойчивой, так как уже становится очевидным, что для российской стороны 
запуск этих предприятий не является приоритетным в экономическом смысле. 

Говорить о каком-то значительном весе Армении во внешне экономической стратегии 
России, по понятным причинам, не приходится (всего 0,1% внешнеторгового оборота 
России).1 Однако можно констатировать постоянный ежегодный рост во внешнеторговом 
обороте между двумя странами, который по итогам 2003 года составил 34,5% и достиг более 
200 млн. долларов.2 

Некоторый спад в товарообороте, имевший место в начале 2004 года и обусловленный 
снижением объемов поставок в Армению необработанных алмазов в связи с либерализацией 
российского рынка алмазов и пересмотром условий поставок по линии АЛРОСА, удалось 
скомпенсировать к концу 2004 года.3 

 
Эффективность гуманитарного сотрудничества 
Одним из параметров, определяющих эффективность гуманитарного сотрудничества, 

является  вступивший в силу в 2000 году Договор о правовом статусе граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Армения, и граждан 
Республики Армения, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. 
Считается, что данный договор "дает армянам в России и россиянам в Армении практически 
те же права, что и гражданам собственных стран".4 Однако следует признать, что на практике 
ряд его положений так и не были реализованы в виду отсутствия соответствующих 
механизмов. К тому же, подписанный в 1997 году Договор в значительной степени устарел 
для реалий начала XXI века, в условиях значительно возросшего уровня гуманитарных 
контактов и в целом миграционных потоков. Представляется, что для приведения правовой 
базы гуманитарного сотрудничества в соответствие с нынешними реалиями имеет смысл 
вернуться к разработке нового Договора о правовом статусе, как постоянно, так и временно 
проживающих граждан. Актуальность разработки нового договора исходит, в том числе из 
целей соответствия межгосударственного законодательства в гуманитарной сфере 
принципам, обозначенным в Декларации о союзническом взаимодействии, согласно которым, 
"этнические русские, проживающие в Республике Армения, и этнические армяне, 

                                                            
1Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь-декабрь 2004 года // 
Государственный таможенный комитет Российской Федерации. – http://www.customs.ru 
2Внешняя торговля Российской Федерации с отдельными странами // Государственный таможенный 
комитет Российской Федерации. – http://www.customs.ru 
3См.: Экономическое присутствие России на Южном Кавказе: перспективы и итоги 2004 года // ИА 
"Регнум". -2004.31 декабря. 
4См.: Выступление В. В. Путина в Ереванском государственном университете, 15 сентября 2001 г. // 
Дипломатический вестник. -2001. №10. 
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проживающие в Российской Федерации, – это органичные части российского и армянского 
обществ, фактор сохранения близости народов двух стран, надежный залог прочности их 
дружественных отношений".1 Очевидно, следует признать, что простых людей мало волнуют 
политические заклинания о партнерстве и союзничестве, если они не улучшают и не 
облегчают жизни обычным гражданам. В данном случае, стратегическое партнерство должно 
положительно отражаться и на уровне социальных и человеческих отношений. Достижение 
выгодных каждому гражданину договоренностей – и есть показатель эффективности 
межгосударственного взаимодействия. 

4. Установление отношений на длительную перспективу. Формально, данный критерий 
может быть установлен посредством анализа временных параметров действия 
основополагающих двусторонних документов. Так, в частности, в соответствии со статьей 23 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, "Договор заключается на срок 
двадцать пять лет и будет автоматически продлеваться каждый раз на последующие 
десятилетние периоды, если одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить его 
действие".2 Аналогичный срок установлен и в Договоре о российской военной базе на 
территории Республики Армения. Как отмечал в свое время заместитель министра 
иностранных дел РФ Б. Пастухов, "...российско-армянский договор (о военной базе на 
территории Армении. – О.О.) на двадцать пять лет вперед решает для России проблему 
присутствия на Кавказе".3 

Все это в известной мере дает основание утверждать, что в армяно-российских 
отношениях "практически нет никаких проблем".4 В целом нельзя не согласиться с таким 
подходом. Однако следует заметить, что существует целый ряд вопросов, которые не всегда 
удобно затрагивать при анализе армяно-российских отношений, с учетом специфики 
(морально-ценностных основ) взаимоотношений двух стран. При этом замалчивание этих 
вопросов не позволяет сторонам быть до конца откровенными друг с другом, что, 
несомненно, не может не влиять на динамику и перспективы двусторонних отношений. Время 
от времени эти вопросы поднимаются в российской и армянской прессе. При этом, вырываясь 
из общего контекста развития двусторонних отношений, региональных и общемировых 
процессов, эти вопросы становятся удобным поводом для политических спекуляций в угоду 
некоторых внутриполитических сил, а чаще всего в интересах ряда международных акторов, 
не заинтересованных в углублении армяно-российского партнерства. 

Эти вопросы есть как у России к Армении, так и у Армении к России и в целом могут 
быть сведены к следующему: есть ли тот предел, за которым развитие и углубление армяно-
российского стратегического партнерства вступает в противоречие с объективно-
субъективными национальными интересами сторон, и если он существует, насколько реально 
достижение этого предела?!  Очевидно, что на первую часть вопроса следует ответить 
утвердительно, ибо в конечном итоге каждая сторона руководствуется в своей внешней и 

                                                            
1Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения. 
2См.: Ст.23 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 
Республикой Армения, 29 августа, 1997г. // The Diplomatic Bulletin of the Foreign Ministry of the 
Republic of Armenia. 1997, vol. 1, №3, July-August-September. P.20. 
3Новое время. – 1997 8 июня. 
4См.: Пресс-конференция Президента РФ В.Путина, 23 декабря 2004г. // www.kremlin.ru 
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внутренней политике собственными национальными интересами. При этом при обеспечении 
собственных национальных интересов, как категории "объективно-субъективной"1, вполне 
может иметь место противоречие с национальными интересами партнера. Собственно говоря, 
в истории взаимоотношений России и Армении уже были подобные случаи (например, 
Московский договор между Советской Россией и Турцией от 16 марта 1921 года). Впрочем, 
подобные явления в основном относятся к вполне определенному историческому периоду. И 
здесь нельзя не согласиться с мнением, что "...России от большевизма досталось больше всех 
и россияне пострадали от коммунистической диктатуры, если не больше, но и не меньше 
других".2 Вместе с тем вопрос о том, может ли подобное иметь место на современном этапе и 
при нынешнем уровне армяно-российского партнерства, достаточно уместен. 

В этой связи заслуживают внимания, высказываемые в последнее время некоторыми 
российскими исследователями, сомнения относительно того, насколько оправданно Армения 
следует во внешнеполитическом курсе политике комплементарности (взаимодополнения), в 
том числе и в отношениях с Россией. Так известный российский общественный и 
политический деятель, директор Института стран СНГ и диаспоры Константин Затулин, 
выступая на международном форуме, организованном Союзом армян России в Москве в 
начале октября 2002 года, подчеркнул, что российским исследователям не всегда понятно – что 
и как собирается официальный Ереван "дополнять", когда с одной стороны, с Москвой 
подписываются документы исключительной стратегической значимости, а с другой стороны, 
заявляется, что во внешней политике Армения избрала курс на интеграцию с европейскими 
структурами.3 
 

Заключение 
Таким образом, если исходить из анализа представленной системы критериев 

стратегического партнерства следует констатировать, что армяно-российские отношения, а 
именно, уровень военно-политического, внешнеполитического, динамика экономического и 
гуманитарного сотрудничества, с учетом долгосрочного характера взаимоотношений, вполне 
отвечают сути стратегического партнерства. Имеет смысл утверждать, что стратегическое 
взаимодействие Армении с Россией по ряду параметров, в частности, в сфере военно-
политического и внешнеполитического сотрудничества, находится на уровне заметно более 
высоком, чем аналогичные параметры стратегического партнерства России с  рядом других 
стран. 
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Հետխորհրդային շրջանում ռուս-հայկական հարաբերությունների զարգացման մեկ 

տասնամյակից մի փոքր ավելին ընդամենը փոքր ժամանակահատված է ռուսների և 
հայերի դարավոր կապերի պատմության մեջ, որոնք բոլոր ժամանակներում բնու-
թագրվել են փոխադարձ տրամադրվածությամբ և համագործակցության ցանկությամբ: 
Եվ դա մեծապես բացատրում է այն փաստը, որ ի սկզբանե Հայաստանի և Ռուսաստա-
նի Դաշնության փոխգործակցությունը՝ արդեն որպես անկախ գործընկերներ, ձեռք է բե-
րել ռազմավարական բնույթ։ Ձևավորվել է միջպետական փոխգործակցության լայն և 
ճյուղավորված կարգավորող դաշտ, որը հնարավորություն է տալիս ընդգրկել հնարա-
վոր համագործակցության գրեթե բոլոր ոլորտները: Երկկողմ հարաբերությունների 
առևտրատնտեսական բաղադրիչի որոշակի շեղումը համագործակցության ռազմաքա-
ղաքական ուղղությունից մեծապես կրճատվել է վերջին տարիներին ռուս-հայկական 
հարաբերությունների այս ոլորտի ակտիվացմանն ուղղված միջոցառումների շնորհիվ։ 

Հետխորհրդային շրջանում ռուս-հայկական հարաբերությունների զարգացման 
մեկ այլ առանձնահատկությունն այն է, որ, ի տարբերություն ԱՊՀ երկրների մեծ մասի, 
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Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերություններում երբեք անկում չի եղել, այլ, ընդ-
հակառակը, կողմերը հետևողականորեն մեծացրել են համագործակցությունը բոլոր ո-
լորտներում: Կարևոր է նշել, որ երկու պետություններում տեղի ունեցած ղեկավարութ-
յան փոփոխությունը չէր կարող և չի հանգեցրել երկու երկրների հարաբերություննե-
րում արտաքին քաղաքականության ուղենիշների փոփոխության, այլ ավելի շուտ 
նպաստել է երկկողմ համագործակցության ակտիվացմանը։ 

Բանալի բառեր՝ պայմանագիր, հետխորհրդային շրջան, անվտանգություն, համա-
գործակցություն, զարգացում, ռուսական ռազմաբազա, հանձնաժողով, հարաբերութ-
յունների խորացում։ 
 

SUMMARY 
Parameters of the Strategic Partnership between Armenia and Russia in the Post-Soviet 

Period 
Tigranyan Misak 

Ryazan State University named after S.A. Yesenin, 
Faculty of History and International Relations, 

Department of World History and International Relations 
Ryazan, Russian Federation 

 
Over a decade of the development of Russian-Armenian relations in the post-Soviet period is 

just a small period in the history of centuries-old relations between Russians and Armenians, which 
have always been characterized by mutual disposition and desire for cooperation. And this largely 
explains the fact that from the beginning the cooperation between Armenia and the Russian 
Federation, already as independent partners, acquired a strategic character. A wide and branched 
regulatory framework of interstate interaction has been formed, which enables covering almost all 
possible areas of cooperation. A certain deviation of the trade-economic component of bilateral 
relations from the military-political direction of cooperation has been greatly reduced in recent years 
thanks to measures aimed at activating this sphere of Russian-Armenian relations. 

Another feature of the development of Russian-Armenian relations in the post-Soviet period is 
that, unlike most of the CIS countries, there has never been a decline in the relations between Russia 
and Armenia, but, on the contrary, the parties have consistently increased cooperation in all fields. It 
is important to note that the change of leadership in the two states could not and did not lead to a 
change in the foreign policy guidelines in the relations between the two countries, but rather 
contributed to the activation of bilateral cooperation. 

Key words: treaty, post-Soviet period, security, cooperation, development, Russian military 
base, commission, deepening of relations. 
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Սույն հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել հանրային (պետական) կառավարման 

արդի փուլում հենակետային հայեցակարգերի էությունը, դրանց ձևավորման նախադր-
յալներն ու զարգացումների գերագույն խնդիրները: Վերջինը ենթադրում է մասնավորա-
պես ժամանակակից «հանրային կառավարման» (public administration), «հանրային մե-
նեջմենթի» (public management) ու «հանրային ղեկավարման» (public governance) գա-
ղափարաբանությամբ կառուցված տեսական համակարգերի ուսումնասիրություն: Հան-
րային կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ կայացման անհրաժեշտությունը 
կարևորելով՝ փորձ է արվել համակողմանիորեն վերլուծել առաջանցիկ հասարակական, 
քաղաքական և տնտեսական համակարգերում կառավարչական մտքի արդիականաց-
ման առանցքը:  

Ինչպես գիտենք, հանրային կառավարումը ժողովրդավարական համակարգի ռե-
ժիմ է, որը, համապարփակ սահմանման համաձայն, քաղաքականության մշակման, ի-
րականացման հանրորեն ընդունելի կանոնների ամբողջություն է: Եվ ուրեմն, խնդրո ա-
ռարկան հետազոտելու համար օգտագործվել են մասնագիտական աղբյուրների ու-
սումնասիրության համեմատական մեթոդը և գործիքակազմը: Տեսությունների վերլու-
ծության հիման վրա մշակվել ու մեկ հիմքով ներկայացվել են արդի հանրային կառա-
վարման սկզբունքները, որոնցով այն իրականացվում է, ինչպես նաև ինստիտուտներն 
ու դրանց գործառնության տրամաբանությունը:   

Ուսումնասիրության արդյունքում հիմնավորվում է այն միտքը, որ հանրային կառա-
վարման կայացած համակարգ ունեցող պետություններն անցել են բոլոր երեք հայեցա-
կարգային շրջափուլերը: Զարգացման կամ արդիականացման ընկալումը դրանցում ու-
նի հայեցակարգային ձևակերպում, որտեղ հստակ նախանշված են հանրային ինստի-
տուտների կառավարման նպատակները, խնդիրներն և ակնկալվող արդյունքները:      

                                                            
* Հոդվածն ընդունվել է 26.07.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել ԵՊՀ քաղաքագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր, ք.գ.դ., Գարիկ 
Քեռյանը: 3.08.2022: 
Հոդվածն տպագրության է ընդունվել 16.08.2022: 
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Բանալի բառեր՝ հանրային (պետական) կառավարում, կառավարման տեսություն, 
հանրային մենեջմենթ, հանրային ղեկավարում, կառավարման սկզբունքներ, հանրա-
յին ծառայությունների մատուցում, հանրային քաղաքականություն, հանրային ինստի-
տուտներ, ցանցային կառավարում:  

 
Հանրային կառավարման հայեցակարգային էվոլյուցիայի զարգացման ընթացքն 

ուսումնասիրելը հնարավորություն է տալիս մի կողմից ըմբռնել կառավարչական 
մտքի նվաճումներն առաջանցիկ պետություններում, մյուս կողմից՝ գնահատել ազգա-
յին մակարդակում բարեփոխումներ իրականացնելու ուղղություններն ու հնարավո-
րությունները: Իբրև ինքնուրույն գիտաճյուղ, հանրային կառավարումը ձևավորվել է 
1880-1950-ական թվականներին, որը համարվում է գիտաճյուղի զարգացման դասա-
կան շրջանը: Հաջորդիվ, նշմարվում են կառավարման տեսական ու գործնական հար-
ցերը քննող նոր հայեցակարգեր, որոնց ծագումը պայմանավորել են որոշակի գործոն-
ներ:  

Առաջին գործոնի մասին գրել է Ռ.Դենհարդը՝ կապելով այն հանրային կազմակեր-
պությունների կառավարման ու ծառայությունների մատուցման ընդհանուր տրամա-
բանության փոփոխության հետ1: Կազմակերպական կառուցվածքների բարդացման ու 
նոր մոդելների մշակման հետևանքով, կառավարման գերակա խնդիրն է դառնում 
արագ փոփոխվող գլոբալ աշխարհի գործընթացներին համահունչ արձագանքելու կա-
րողունակությունների ձևավորումը: Ամերիկյան գիտահետազոտական հանրույթն, առ-
հասարակ, կարևորել է պետություն և հասարակություն հարաբերությունների վերարժ-
ևորման անհրաժեշտությունն և, այդ կերպ, ազդարարել արդի հանրային կառավար-
ման հարացույցի գործարկման սկիզբը:  

Երկրորդ գործոնը` դատելով կառավարչական սկզբունքների վերլուծությունից, 
ամենայն հավանականությամբ եղել է կառավարման դասական բյուրոկրատական հա-
մակարգից անցումը ձեռնարկատիրական (enterpreneurial) գործունեության ոճով հա-
մակարգին: Նման անցումը խրախուսվել է մասնավոր հատվածի ռեսուրսաստեղծ 
գործիքներ ու շահութաբեր կազմակերպական մոդելներ հանրային հատվածում գոր-
ծարկելու գաղափարական տիրույթում: Վերջինը կապված է եղել մասնավոր (բիզնես) 
հատվածում գործառնող կազմակերպությունների պրակտիկաներով, որոնք գլոբա-
լացվող աշխարհում ընդլայնվելով՝ հատում են ազգային պետության սահմանները և 
պետական համակարգի ինստիտուտների համեմատությամբ դառնում ավելի ազդե-
ցիկ: Հետաքրքիր է խնդրով զբաղվող ամերիկացի հեղինակ Մ. Լե Մեյի միտքն առ այն, 
որ հանրային հատվածի կատարելագործման համար խրախուսվում է բիզնես կառա-
վարման մոդելը, որն առաջիններից մեկն ԱՄՆ-ում է դառնում պաշտոնական քաղա-
քականության մաս2: Եվ վերջապես՝ 

երրորդ գործոնն է՝ հանրային հատվածում ռազմավարական պլանավորման 
խնդիրը, որով արժևորվում է գլոբալ գործընթացներից ծագող ազդեցություններին հա-
կազդելու քաղաքականությունների մշակման անհրաժեշտությունը: Հետկապիտալիս-

                                                            
1 Denhard R. Theories of Public Administration, “Antares” publ. house, Yerevan, 2006, pp. 10-12  
2 LeMay M.C. Public Administration: Clashing Values in the Administration of Public Policy, 2nd ed., 
“Belmont” (CA), 2006, p. 31.  
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տական հասարակությունում էապես վերարժևորվում է կառավարության (գերակայող 
բյուրոկրատական ինստիտուտի) գործառնությունն ու հանրային կառավարման այլ 
դերակատարների հետ փոխգործակցության ձևաչափը: Ըստ այդմ՝ հեղինակներ 
Լ.Ջոնսն ու Ֆ.Թոմփսոնը կիրարկել են «հանրային ղեկավարում» եզրը, որի էությունն 
արտահայտվում է հանրային քաղաքականության մշակման, կառավարության ռազ-
մավարական տեսլական առաջադրելու ու ցանցային կառավարման խնդիրներում1: 
Ընդհանրացնելով՝ պետք է նշել, որ վերոնշյալ գործոններից յուրաքանչյուրին համար-
ժեք ձևակերպվել են երեք ժամանակակից հայեցակարգեր, որոնք են ժամանակակից 
«հանրային կառավարումը» (New Public Administration), «հանրային մենեջմենթը» (New 
Public Management) և «հանրային ղեկավարումը» (New Public Governance):    

Հանրային կառավարման հայեցակարգային էվոլյուցիան տեղի է ունեցել սոցիա-
լական կյանքի փոփոխությունների ու զարգացման նոր իրողությունների հիման վրա: 
«Ժամանակակից հանրային կառավարման» հայեցակարգում առանձնակի կարևորվել է 
հանրային ծառայությունների սոցիալական ուղղվածությունը: Հայեցակարգը հենվում է 
տնտեսության, կազմակերպությունների, ինստիտուտների ու ծրագրերի արդյունա-
վետ գործարկման գաղափարների վրա: Պետության և հասարակության փոխհարաբե-
րությունների նպատակամետ փոխակերպումները հանգում են մի պարզ ճշմարտութ-
յան, որ կառավարման ցանկացած ձև կամ մոդել արդյունավետ է, եթե համապատաս-
խանում է ժամանակի պահանջին: Նման մոտեցումը թույլ է տվել «ժամանակակից 
հանրային կառավարման» հայեցակարգի հիմնադիր-հայր Փ.Դրաքերին պնդելու, որ 
կառավարչական մտքի անցումը դասականից ժամանակակիցի եղել է կերպափոխվող 
հասարակության պահանջմունքներով2: Հեղինակը նաև չի հերքում այն իրողությունը, 
որ ժամանակակից կառավարման համակարգի տրամաբանության մեջ պահպանվել 
են դասական կառավարման հայեցակարգի բազում ինստիտուտներ ու սկզբունքներ: 
Վկայակոչելով ամերիկյան հանրային կառավարման համակարգը՝ Փ.Դրաքերը ընդգ-
ծել է հատկապես «անձեռնմխելի հեղինակությունների» ինստիտուտը (անգլ. համար-
ժեքն է “boss”-ը), որն արդյունավետ գործում է ճգնաժամային կառավարման պայման-
ներում: Կառավարման սկզբունքների մասին խոսելիս, Փ.Դրաքերը ընդգծել է մարքե-
թինգային (շուկայագիտության) սկզբունքով կառավարմանն անցնելու իրողության մա-
սին: Ըստ այդմ՝ կառավարել մարքեթինգային սկզբունքով, նշանակում է հանրային 
պահանջմունքների բացահայտում, բավարարում և վերարտադրություն՝ հանրային 
կառավարման համակարգի (գլխավորապես՝ պետության) համար շահավետ տարբե-
րակով: Այս մոտեցումը հիմնավորվել է այլ տեսաբանների կողմից, որոնք շեշտում են, 
որ մարքեթինգային սկզբունքը որոշիչ է հանրային կառավարման ցանկացած կազմա-
կերպության կողմից իրականացվող գործընթացների կազմակերպման ու համակարգ-
ման տեսանկյունից1:  

«Ժամանակակից հանրային կառավարման» հայեցակարգում առաջ է քաշվել նաև 

                                                            
1 Lawrence J., Thompson F. From Bureaucracy to Hyperarchy in Netecntric and Quick Learningn 
Organizations: Exploring Future Public Management Practice, Information Age Publishing, Inc., USA,  2007, 
p. 8-9   
2 Drucker P. F. The Practice of Management, “HarperBusiness”, New York, 2006, pp. 5-8. 
1 Suvaryan Yu., Mirzoyan V., Hayrapetyan R. Public Administration: Theory and History, “Gitutiun” 
publ. house, Yerevan, 2014, p. 20-23. 
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բազմամակարդակ կառավարման մասին թեզը: Արտաքին և ներքին միջավայրերից 
ստացվող ազդակներից զատ, հանրային կառավարման համակարգի վրա ազդեցութ-
յան երրորդ միջավայրային մակարդակն է ձևավորվում, որպիսին վիրտուալն է:Ուղղա-
կի և անուղղակի ներգործության այդ միջավայրերը բազում գործոններով ազդում են 
հանրային կառավարման համակարգի արդյունավետության վրա: Նշված ազդեցութ-
յուններին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է անընդհատ տեխնոլոգիական արդիա-
կանացում՝ հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ու որակը բարելավելու և, 
այդ կերպ, արդյունավետ կառավարելու համար: Տեխնոլոգիական արդիականացումը 
գուցե մեծացնում է արտաքին աշխարհից կախվածությունները, այդուհանդերձ, նպա-
տակաուղղված գործունեության դեպքում հանրային կառավարման համակարգի գոր-
ծառնությունը դառնում է թափանցիկ ու հաշվետվողական: Վերջինը ժողովրդավարա-
կան վարչակարգերի հաստատման կարևոր պայման է, եթե ոչ առաջնայինը: Հիմք ըն-
դունելով վերջինը, մի շարք տեսաբաններ, հանրային կառավարման ժամանակակից 
հայեցակարգի ձևավորման անհրաժեշտությունը պայմանավորել են նաև աշխարհում 
ժողովրդավարական ալիքի տարածման գաղափարական հիմքով:  

Հասարակության սպառման ծավալների անընդհատ աճը և դրան զուգահեռ ըն-
թացող հանրային ռեսուրսների նույնչափ արագ օգտագործումը աշխարհի պետութ-
յուններին ստիպեց առերեսվել նոր մարտահրավերների: Արտադրության ծախսերի 
փոխհատուցումը, բարձրորակ հանրային ծառայություններ մատուցելու համար ոչ բա-
վարար ռեսուրսը խարխլեց ժողովրդավարական համակարգի արժեբանական հիմքե-
րը: Առաջանցիկ զարգացման տեմպ ունեցող պետություններում հետզհետե գեներաց-
վում է հանրային դժգոհություն՝ պետության կողմից մատուցված ծառայությունների 
հասանելիության և առհասարակ արդյունավետության շուրջ: Միգրացիոն հոսքերի մե-
ծացման, համաշխարհային կապիտալի ու ֆինանսական հոսքերի քաոտիկ շարժման 
մեջ առաջարկվում է հանրային կառավարման համակարգի նոր մոդել, որը հիմնվում է 
բիզնես մենեջմենթի սկզբունքների վրա: Այդ կերպ, ձևավորվում է «ժամանակակից 
հանրային մենեջմենթի» հայեցակարգը կամ պետությունը տնտեսական մոդելով կա-
ռավարելու մոտեցումը: Հատկանշական է, որ այդ հայեցակարգի հիմքում ընկած կա-
ռավարչական սկզբունքները փոխառվել են կորպորատիվ կառավարման, բիզնես 
կազմակերպությունների փորձից: Նոր հարացույցի շրջանակներում մենեջմենթի 
սկզբունքների ուսումնասիրության նպատակը եղել է կազմակերպությունների արդյու-
նավետ գործելու կառուցակարգերի, համագործակցության ձևերի, որոշումների ըն-
դունման ոճերի, առաջնորդության առանձնահատկությունների հետազոտումը և պե-
տական հատվածում դրանց կիրարկման հնարավորությունների գնահատումը: Առա-
ջին նման հետազոտության փորձ է արել Վանդերբիլթի համալսարանի պրոֆեսոր Ռ.-
Դաֆտը: Համեմատելով պետական և բիզնես կազմակերպությունների կառավարման 
պրակտիկաները՝ Ռ.Դաֆտը կարողացել է մշակել ընդհանուր սկզբունքներ, որոնք եր-
կուսի դեպքում էլ արդյունավետ են աշխատում: Ըստ այդմ, հանրային ցանկացած 
կազմակերպության կառուցվածքային միավոր աշխատում է տնտեսական օրենքների, 
նորարարական տեխնոլոգիաների, կազմակերպական որոշակի մշակույթի շրջանակ-
ներում1: Իր գաղափարները զարգացնելով «կազմակերպությունների մասին տեսութ-

                                                            
1 Daft L.R. Management, 9th ed., “South-Western Learning”, Vanderbilt, 2010, pp. 52-54   
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յան» խնդիրների առանցքում, Ռ.Դաֆտը կարևորել է կոորդինացնելու գործառույթը: 
Պատահական չէ, որ հանրային մենեջմենթի հայեցակարգով առաջ քաշված կառա-
վարման մոտեցումների տիրույթում են զարգացել հանրային (պետական) և մասնա-
վոր գործընկերությունը խթանելու, կազմակերպական մշակույթով համատեղ գործու-
նեության առարկայական միջավայր ստեղծելու, հանրային կառավարման դերակա-
տարների միջև փոխհարաբերությունների նոր որակ հաստատելու և շատ այլ գաղա-
փարներ:  

Տնտեսության և կառավարման պետական ու ոչ պետական հատվածներում ընդ-
հանուր մոտեցումների մշակման առումով մեծ ներդրում են ունեցել ամերիկացի հեղի-
նակներ Թ.Փիթերսն ու Ռ.Ուոթերմենը: Վերջիններս ձևակերպել են ժամանակակից 
հանրային մենեջմենթի սկզբունքները1: Հեղինակների համոզմամբ, հանրային ծառա-
յությունները սոցիալական արդարության սկզբունքով մատուցելու համար՝ հանրային 
(պետական) կազմակերպությունները պետք է գործեն հետևյալ սկզբունքներով. ա) ո-
րոշումներ ընդունել կողմերի հետ խորհրդակցություններ անցկացնելու միջոցով, բ) 
մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ հետադարձ կապ ապահովելու միջոցով, 
ինչը նշանակում է «կառավարել մարդուն (հաճախորդին) մոտ լինելու սկզբունքով,, գ) 
անհատական ու թիմային աշխատանքի բարձր պատասխանատվությունը պայմանա-
վորել համապատասխան գիտակցություն ու արժեհամակարգ ձևավորելու միջոցով, դ) 
անկախ հանգամանքներից՝ առաքելությանը հավատարիմ լինելու սկզբունքով քաղա-
քականություն իրականացնելու միջոցով և այլն2: Թ.Փիթերսի և Ռ.Ուոթերմենի մշակած 
հանրային մենեջմենթի սկզբունքների հիման վրա ավելի ուշ ձևավորվել է պետության 
կառավարման նոր մոդել, որի հիմքում ցանցային կառավարումն է, պետական և մաս-
նավոր հատվածների համագործակցությունը՝ ի շահ հանրային բարիքի արարման:  

Բազմամակարդակ կառավարման բարդ փոխհարաբերությունները, հանրային 
կառավարման համակարգի դերակատարների ընդլայնմանը զուգընթաց, միանգա-
մայն նորովի արժևորվում են «ժամանակակից հանրային ղեկավարման» հայեցակար-
գում: Դրա հիմնադիր տեսաբաններ Դ.Օսբորնը և Թ.Գեբլերը XXI-րդ դարի կառավա-
րումը վերլուծել են հանրային, մասնավոր և հասարակական կազմակերպությունների 
միջև հաղորդակցության ու գործընկերության շրջանակներում3: Պետության ներուժը, 
ըստ հեղինակների, հանրային կառավարման բոլոր դերակատաների ռեսուրսներով ու 
մրցունակ ինստիտուտներ ստեղծելու միջոցով է դառնում հնարավոր: Հատկանշական 
է, որ այս հայեցակարգում բառացիորեն վերակառուցվում է կառավարության՝ որպես 
պետության ռազմավարական տեսլականը կյանքի կոչող սուբյեկտի դերը: Տեղեկատ-
վական հասարակության և գլոբալ շուկայի պայմաններում կառավարության առաքե-
լությունն այլևս պարզ կառավարչական գործառույթներ իրականացնելը չէ: Հանրային 
(պետական) կառավարման արդյունավետությունը որոշվում է հանրային շահերը 
պաշտպանելու և դրանք բավարարելու կարողունակություններով: Հիմք ընդունելով 

                                                            
1 Peters Th. J., Waterman H.R. In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies, 
“Harper & Row Publishers”, New York, 1982, pp. 25-28. 
2 Frederickson H.G., Smith B.K., Larimer W. Ch., Licari J.M. The Public Administration Theory Primer, 
2nd ed., “Westview Press”, 2012, pp. 227-235. 
3 Osborn D., Gaebler T. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the 
Public Sector, “Addison-Wesley”, 1992, p. 10. 
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վերջինը՝ հեղինակներ Դ.Օսբորննն ու Թ.Գեբլերը մատնանշել են այն կետը, որտեղ 
պետական կառավարման և հանրային ոլորտի կազմակերպությունների գործողութ-
յունները հատվում են: Այդ կետը կոչվում է հանրային քաղաքականության մշակման 
գործընթաց1: Հանրային քաղաքականության միջոցով հանրային ոլորտի կազմակեր-
պություններին հաջողվում է առավելագույն արդյունավետությամբ նախագծել, իրա-
կանացնել և գնահատել զարգացման ռազմավարություններ` գերակա սոցիալական ու 
տնտեսական խնդիրները լուծելու համար: Ավելին՝ հանրային քաղաքականությունը 

սոցիալական բարձր պատասխանատվությամբ իրականացնելու հանրային կառա-
վարման բոլոր դերակատարների պարտավորությունը «հանրային ղեկավարման հա-
յեցակարգի» գերակա կանխադրույթն է:    

 
Եզրակացություն          
Ընդհանրացնելով հանրային կառավարման երեք հայեցակարգերի էության ու-

սումնասիրության արդյունքները՝ հանգում ենք այն մտքին, որ արդյունավետ պետա-
կան կառավարման, ժողովրդավարության, հանրային բարիքի ձևավորման ու կազմա-
կերպությունների գործառնության սկզբունքների վերաբերյալ պատկերացումները 
կրում են իրավիճակային փոփոխություններ: Այդ փոփոխությունները ոչ այնքան ազգա-
յին պետության ներքին ազդակներով, որքան գլոբալ իրողություններով են պայմանա-
վորված: Հանրային կառավարման կայացած համակարգ ունեցող պետությունների ա-
ռավելությունն այն է, որ դրանք անցել են բոլոր երեք հայեցակարգային շրջափուլերով՝ 
չխորշելով կառավարչական նոր սկզբունքներ ու փոխհարաբերություններ հաստատե-
լու անհրաժեշտ գործողություններից: Հանրային կառավարման հայեցակարգերի հա-
մեմատական վերլուծությունն, իր հերթին, թույլ տվեց վերհանել այն ընդհանուր խնդիր-
ները, որոնք առնչվում են կառավարման մոտեցումներին, սկզբունքներին և կառուցա-
կարգին: Ուսումնասիրությունից բխող վերջին կարևոր եզրահանգումը թերևս այն է, որ 
հանրային կառավարման համակարգի կայացումը հնարավոր չէ առանց հայեցակար-
գային հիմքի: Զարգացման կամ արդիականացման ընկալումը պետք է ունենա հայե-
ցակարգային ձևակերպում, որտեղ հստակ կնախանշվեն հանրային ինստիտուտների 
կառավարման նպատակները, խնդիրները և ակնկալվող արդյունքները:  
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РЕЗЮМЕ 

Эволюция  концептуальных основ государственного управления 
Алтунян Катерина 
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Целью данной статьи является изучение основной сущности государственного управ-
ления на современном этапе, предпосылок формирования и проблем развития госу-
дарственной системы. Последнее подразумевает изучение теоретических систем, 
построенных на концепциях «государственного управления», «государственного менеджмен-
та» и «государственного администрирования». Соответственно, подчеркивая необходимость 
модернизации системы государственного управления, была предпринята попытка комплексно 
проанализировать ядро прогрессивной общественно-политической и экономической мысли.  

Как известно, государственное управление – это режим демократической системы, 
который, согласно всеобъемлющему определению, представляет собой совокупность 
общепринятых правил разработки и реализации политики. Таким образом, для исследования 
предмета использовались сравнительный метод и анализ концепций современного 
государственного управления, включая интерпретацию принципов, по которым оно 
осуществляется, а также институты и логика их функционирования. 

Обобщая результаты данного исследования, можно подчеркнуть, что эволюция сущ-
ности трех концепций государственного управления, особенно понятия принципы эффек-
тивности, демократическое управление, формирования общественного блага, организа-
ционные аспекты претерпевают ситуативные изменения. Важно также отметить, что создание 
системы государственного управления невозможно без концептуальной основы. Восприятие 
развития или модернизации должно иметь концептуальную формулировку.  

Ключевые слова: государственное управление, теория управления, государственный 
менеджмент, государственное администрирование, принципы управления, государственные 
услуги, государственная политика, общественные институты, сетевое управление. 
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The purpose of this article is to study the nature of the basic concepts of public 

administration, the prerequisites and the supreme problems of future development. It implies, in 
particular, the comparative research of theoretical systems built by modern “Public 
Administration", "Public Management" and "Public Governance" concepts. Accordingly, 
emphasizing the necessity of modern and effective public administration system, an attempt was 
made to comprehensively analyze the core of the modernization of progressive social, political and 
economic thought. 

As we know, public administration is a regime of a democratic system, which, according to a 
comprehensive definition, is a set of publicly accepted rules for policy development and 
implementation. Thereby research comparative method and analytical tools used within the 
research helped to formulate the main principles, as well as the institutions and their functions 
were developed and presented on one basis. 

Summing up the results of this research - study it can be emphasized that the evolution of the 
essence of the three concepts of public administration, especially the aspects of efficiency, 
democratic governance, the public good and organizational aspects etc. It is also important to note 
that the creation of a public administration system is impossible without a conceptual basis.  

Keywords: public administration, administration theory, public management, public 
governance, government principles, public service, public policy, public institutions, network 
management. 

 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

242 
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒ ԴՐԱ ԳԻՏԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ* 

 

ՀՏԴ 941(479.25) 
 

Մանվելյան Արմեն 

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության 
ինստիտուտի Միջազգային հարաբերությունների բաժնի 

ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. 
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

armenmanvelyan@gnail.com 

 
Պետական անվտանգությունը պետք է դիտարկել կայուն զարգացման տեսանկյու-

նից։ Երկար պատերազմներն անցյալում հանգեցրել են Եվրոպայում պետությունների 
միջև անվտանգության հարաբերությունները կարգավորելու առաջին փորձին ՝ Վեստ-
ֆալյան պայմանագրին։ 

ԽՍՀՄ փլուզումը և դրան հաջորդած 32 տարիները ցույց տվեցին, որ անվտան-
գության համակարգերն անկատար են և խոցելի։ Վերջին մի քանի տարիների ընթաց-
քում բազմաթիվ ռազմական հակամարտություններ հերթական անգամ ապացուցեցին, 
որ, այսպես կոչված հետպատերազմյան անվտանգության համակարգն այլևս չի գոր-
ծում։ 

Վերջին տասնամյակներում ստեղծված ռազմաքաղաքական նոր իրավիճակում 
անհրաժեշտություն է առաջանում ստեղծել անվտանգության գնահատման նոր մեթո-
դաբանություն։ 

Պետք է արձանագրել, որ անվտանգության գնահատման և վերլուծության ընդհա-
նուր մոդելներ գոյություն չունեն, դրանք պետք է իրականացվեն տարածաշրջանային և 
գլոբալ աշխարհաքաղաքական առանձնահատկությունների հաշվառմամբ։ Պետություն-
ները և հատկապես ՀՀ-ն պետք է մշակեն յուրահատուկ մեթոդաբանություն, որը հա-
տուկ է մեր տարածաշրջանին և մեր էթնոքաղաքական իրողություններին, որոնք բխում 
են պետության անվտանգության շահերից։ 

Պետությունը պետք է շահագրգռված լինի ակադեմիական հետազոտությունների 
անցկացմամբ, հատկապես անվտանգության մարտահրավերների և ռիսկերի շարունա-
կական աճի պայմաններում, ինչը հիմք կհանդիսանա անվտանգության միջավայրի 
գնահատման համար: 

Բանալի բառեր՝ Պետություն, կառավարում, անվտանգություն, ռազմավարություն, 

հետյալտյան անվտանգային համակարգ, վերլուծություն, մեթոդաբանություն։ 
 

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 2.08.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել ք.գ.դ. պրոֆեսոր, Գ.Քեռյանը: 14.08.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 25.08.2022: 
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Ներածություն 
Պետության կառավարման կարևորագույն պայմանը նրա անվտանգության հաս-

կացողության հստակեցումն է և այդ անվտանգության պահպանումն ու զարգացումը։ 
Անվտանգությունը՝ իր ամբողջ բազմազանությամ՝ թե ռազմական, թե տնտեսական և 
պարենային, թե հոգևոր, թե էներգետիկ ևայլն, իր բոլոր մակարդակներում ուսումնա-
սիրման, վերլուծության և զարգացման կարիք ունի։  

Պետության անվտանգություն հասկացությունը նախ և առաջ պետք է դիտարկել 
պետության գոյության ու կայուն զարգացման տեսանկյունից, քանի որ պետական հա-
մակարգերը ստեղծվում էին ու մինչ օրս էլ ստեղծվում են այս կամ այն էթնիկ, կրոնա-
կան կամ այլ տիպի խմբերի շահերը պաշտպանելու համար։ Պետական միավորների 
ստեղծումը նախ և առաջ նպատակ էր հետապնդում պաշտպանել տարբեր խմբերի 
ֆիզիկական անվտանգությունը, կամ, ինչպես այս հարցերով հայտնի մասնագետ 
պրոֆեսոր Բարի Բուզանը կասեր, լուծել  «անվտանգության ամենացածր՝ ողջ մնալու 
մակարդակը»1։  

Հետագայում ևս սեփական պետական միավորները ստեղծելու ձգտող ազգերը և 
ազգությունները նախ և առաջ ցանկանում էին լուծել իրենց համար առաջնային կեն-
սական նշանակության՝ ֆիզիկական գոյության կամ գոյատևման, հարցը։ Պետական 
միավորները ապահովում էին ներքին անվտանգության խնդիրները, վերջիններս ի-
րենց գոյատևման համար ստիպված էին անընդմեջ պատերազմներ մղել, ինչը նաև 
փոխում էր անվտանգություն հասկացությունը, ստիպելով այդ պետություններին շատ 
դեպքերում տվյալ հարցի պատասխանը փնտրել իրենց սահմաններից դուրս՝ միջազ-
գային հարաբերությունների մակարդակում։  

Նախկինում ընթացող երկարատև պատերազմներն հանգեցրին Եվրոպայում պե-
տությունների միջև անվտանգային հարաբերությունների կարգավորման առաջին 
փորձի՝ Վեստֆալյան հայտնի պայմանագրի  կնքմանը2, որը նաև առաջին դեպքն էր 
Եվրոպայի պատմության մեջ՝ ստեղծել անվտանգության միջազգային համակարգ։ Այ-
սինքն, անվտանգությունը ոչ միայն պետական միավորների ներքին, այլև  արտաքին 
քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչն է:  

Վեստֆալյան պայմանագիրը հիմք հանդիսացավ հետագայում նմանատիպ այլ 
պայմանագրերի կնքմանը, որոնք ստորագրվում էին Եվրոպայում ընթացող խոշորա-
մասշտաբ բոլոր պատերազմների հետևանքով, արտացոլելու համար դրա արդյունք-
ները և փորձ էր արվում ստեղծել անվտանգության միջազգային նոր համակարգեր։ Ն-
մանատիպ պայմանավորվածություններ՝ անվտանգության միջազգային համակարգի 
ստեղծման շուրջ տեղի ունեցավ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում: 

                                                            
1Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda For International Security Studies in the Post-Cold War 
Era - Barry Buzan., p. 57. 
https://www.academia.edu/4780500/People_States_and_Fear_An_Agenda_For_International_Security_Studi
es_in_the_Post_Cold_War_Era_Barry_Buzan. 
2Տես․ Milan Jazbec, “European Integration Process Thirty Years after the End of the Cold War”, European 
Perspectives − International Scientific Journal on European Perspectives, volume 10, number 2 (18), pp 127-
152, October 2019. https://www.europeanperspectives.org/storage/50/08-International-Scientific-Journal-on-
European-Perspectives-Julij-2020_EUROPEAN-INTEGRATION.pdf. 
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1943թ. Թեհրանի և ապա 1945թ. Յալթայի1 կոնֆերանսներում հակահիտլերյան կոալի-
ցիայի անդամ պետությունները նախանշեցին և ձևավորեցին անվտանգության հետա-
գա միջազգային համակարգը, որն իր ողջ թերություններով հանդերձ գործում է մինչ 
օրս:  

Սակայն ԽՍՀՄ-ի քայքայումը և հետագա անցած 32 տարիները ցույց տվեցին, որ 
անվտանգության այդ համակարգը թերի են ու խոցելի: Վերջին մի քանի տարիների 
ընթացքում, տեղի ունեցած ռազմական բազմաթիվ բախումները և պատերազմները  
մեկ անգամ ևս ապացուցեցին, որ անվտանգության հետյալթյան համակարգը այլևս չի 
գործում և տարեցտարի կորցնում է անվտանգության ապահովման իր նախկին բո-
վանդակությունը:  

 

Պետական անվտանգություն 
Վերը նշված փոփոխությունները և առաջացած նոր մարտահրավերները ստի-

պում են վերանայել անվտանգության համակարգերի մասին նախկին մոտեցումներն 
ու պատկերացումները: Սա նաև կարևոր պայման է անվտանգության թեմայի շուրջ ա-
կադեմիական նոր քննարկումների իրականացման խթանման համար, ինչը հնարավո-
րություն կտա միջազգային անվտանգության ներկա փոփոխվող պայմաններում հաս-
կանալ անվտանգության զարգացման ներկա դինամիկան, նոր մարտահրավերները և 
սպառնալիքները, որոնք ի հայտ են գալիս տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական, աշ-
խարհատնտեսական, տեխնոլոգիական և արագ ընթացող այլ փոփոխությունների 
պայմաններում:  

Այս թեման հատկապես արդիական է Հայաստանի համար, որը բախվել է վերը 
նշված բոլոր խնդիրներին ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո։ Ղարաբաղյան պատերազմները 
և դրա հետևանքով ձևափոխվող ռազմաքաղաքական ճարտարապետությունը Հարա-
վային Կովկասում, Մերձավոր Արևելքում և Արևելյան Եվրոպայում վերջին տարիներին 
տեղի ունեցող փոփոխությունները, ռուս-ուկրաինական պատերազմը, տնտեսական և 
տեխնոլոգիական սրընթաց զարգացումները, ինչպես նաև նավթի ու գազի համաշ-
խարհային շուկայում տեղի ունեցող նոր բաժանումները, անվտանգության տեսակե-
տից նոր մարտահրավեր են առաջադրում, որոնք առանձին քննարկման և վերլուծութ-
յան կարիք ունեն։  

2016թ․ապրիլյան և 2020թ․ 44օրյա պատերազմները եկան հաստատելու, որ թե 

Հայաստանը և թե ամբողջ տարածաշրջանը անվտանգային միջավայրի գնահատման 
և չափորոշիչների որոշման նոր համակարգերի՝ վերլուծական ու  մեթոդաբանական 
մշակումների, կարիքը ունեն, ինչը պետք է համապատասխանի այն խնդիրներին ու 
առաջադրանքներին, որոնց բախվում են բոլոր պետությունները վերը նշված փոփո-
խությունների պայմաններում։ 

Հայաստանը գտնվելով բավականին ագրեսիվ շրջապատում, սահմանակից 
Ադրբեջանին և Թուրքիային, անմիջապես իր վրա է զգում անվտանգության ոչ 
լիարժեք համակարգի խնդիրները, դա հատկապես նկատելի են 44օրյա պատերազմի 

                                                            
1Տես․ Ariel Davis, “Understanding the Role of Tehran and Yalta in Creating the Post-War Order”, The 
General Assembly, Vol. 2, No. 1, Jan. 2021, 
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/jhai,+Tehran+and+Yalta_Final.pdf. 
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պարտությունից հետո: Անվտանգային միջավայրի փոփոխությունները Հարավային 
Կովկասում, արցախյան հիմնախնդրի փաստացի վերաձևակերպման փորձերը, 
ստիպում է անվտանգության նոր օրակարգ սահմանել՝ հիմնվելով անվտանգային 
իրավիճակի դինամիկայի տրամաբանության և հնարավոր պատերազմի տեսլականի 
հստակեցման վրա։ 

Անվտանգության նոր օրակարգի հիմնախնդիրը, կամ, ավելի ճիշտ, այդ հարցի 
շուրջ առկա փոփոխությունների հասկացության տրամաբանության  բացակայությու-
նը, նոր խնդիրներ է առաջացնում, ինչը նաև թույլ չի տալիս հասկանալ պետության 
ռազմավարական նշանակություն ունեցող անվտանգության հիմնախնդրի ձևավորման 
կարևորությունը, որը հնարավորություն կտա հստակեցնել պետության համար  քաղա-
քական, տնտեսական ու ռազմական զարգացման օրակարգը՝ դրանց դինամիկան, 
առկա մարտահրավերները և սպառնալիքները գնահատելու ու վերլուծելու համար։  

Նմանատիպ վերլուծությունները հարկավոր են պետության համար իր քաղաքա-
կան, տնտեսական զարգացման հիմնական ուղենիշների մշակման առումով, հաշվի 
առնելով տեղի ունեցող փոփոխությունների դինամիկան։ Առանց անվտանգային օրա-
կարգի հստակեցման դժվար է պատասխանել, թե արդյոք վարվող տնտեսական կամ 
քաղաքական զարգացման ուղղությունները ճիշտ են և համապատասխանում է այն 
մարտահրավերներին, որոնց բախվում է կամ կբախվի պետությունը իր զարգացման 
ընթացքում։  

 

Անվտանգությունը որպես գիտություն     
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմն առիթ դարձավ, որ անվտանգությունը 

որպես առանձին գիտական ուղղություն հետազոտման առարկա դառնա Արևմտյան 
գիտական շրջանակների մոտ: Պատերազմը, և դրանից հետո ձևավորված միջազգա-
յին իրավիճակը, հատկապես անվտանգության տեսակետից, նոր մոտեցումների ու 
մշակումների կարիք ուներ: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի փորձը ցույց էր 
տվել այն թերությունները, որոնք առկա էին անվտանգության համակարգում թե Եվրո-
պայում և թե ամբողջ աշխարհում։  

Հետպատերազմյան շրջանում ռազմաքաղաքական հավասարակշռության նոր 
ձևաչափ էր հասունանում Եվրոպայում և ամբողջ աշխարհում, հետևաբար հարկավոր 
էր ուսումնասիրել ձևավորվող անվտանգության համակարգերն ու այն բանաձևերը, 
որոնք, ըստ այդ շրջանի մասնագետների, կապահովեին երկարատև խաղաղություն ու 
կայունությունը ողջ աշխարհում:  

Անվտանգության թեմայով առաջին հետազոտողներից էր Յել համալսարանի 
պրոֆեսոր Առնոլդ Վոլֆրսը: Վերջինիս աշխատանքը, որը կոչվում էր ««Ազգային անվ-
տանգությունը» որպես երկիմաստության սիմվոլ»1 արտահայտում էր այն ժամանակ-
վա տրամադրությունները անվտանգության խնդրի վերաբերյալ: Երկրորդ համաշ-
խարհային պատերազմը ցույց տվեց, որ անվտանգության գործող համակարգերը և 
դրա շուրջ իրականացված հետազոտությունները միշտ չէ, որ արտահայտում էին այն 

                                                            
1 Arnold Wolfers, «"National Security" as an Ambiguous Symbol», Political Science Quarterly, Vol. 67, No. 
4. (Dec., 1952), pp. 481-502. file:///C:/Users/User/Downloads/Arnold%20Wolfers%20-
%20National%20Security%20as%20an%20Ambiguous%20Symbol.pdf 
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քաղաքական իրողությունները, որոնք ստեղծվել էին տարածաշրջանում, և դրանց 
գնահատման կողմնորոշիչները շատ դեպքերում սխալ էին:  

Ստեղծված իրավիճակը, ըստ Վոլֆրսի, պատճառ էր միջազգային հարաբերութ-
յուններում անվտանգության գնահատման անկարողությանը: Վերջինս միաժամանակ 
կարծում էր, որ նաև իրականացվում էր այդ տերմինի` անվտանգության, նշանակութ-
յան գերագնահատում, որի պատճառը, դրա սխալ մեկնաբանությունն ու բացատրութ-
յունը էր միջազգային հարաբերությունների այն ժամանակվա գրականության մեջ:  Այս 
իրավիճակը նա համարում էր երկիմաստ, քանի որ անվտանգության հիմնախնդրի թե 
թերագնահատումը և թե դրա նշանակության գերագնահատումը հավասարապես 
վտանգավոր է պետության համար1:  

Միաժամանակ Առնոլդ Վոլֆրսն առաջ էր քաշում անվտանգության նոր համա-
կարգի կոնցեպտը, որը պետք է հենվեր ոչ թե առանձին վերցրած պետության անվ-
տանգության շահերի՝ դրա հանդեպ նրա ընկալումների ու, ընդհանրապես, նեղ ազգա-
յին խնդիրների, այլ անվտանգության միջազգային լայն հասկացողության վրա, որը իր 
հերթին պետք է հենվեր անվտանգության կոլեկտիվ ընկալումների ու դրա շուրջ շա-
հագրգիռ պետությունների շահերի համընկման հենքի վրա: Վերջինս առաջարկում էր 
ստեղծել անվտանգության որոշակի գոտիներ, որոնք նա կոչում էր «զերծ պատերազ-
մից» տարածքներ2: 

Վոլֆրսը ընդունում էր, որ անվտանգային տարածքներ ստեղծելու համար հար-
կավոր է անվտանգության միջազգային նոր համակարգ, որը կարող է գործել միջազ-
գային սուբյեկտ համարվող պետությունների շահերի ընդհանրության, ռազմական հա-
վասարակշռության պայմաններում, սակայն հարցն այն էր թե ինչպես հասնել հավա-
սարակշռության։ Հարկավոր էր անվտանգային ռազմավարության մի համակարգ, ին-
չը համահունչ կլիներ նոր սպառնալիքներին ու կպատասխաներ հարցին՝ արդյոք տե-
սանելի ապագայում հնարավոր կլինի կանխել միջազգային անվտանգությանը սպառ-
նացող մարտահրավերները, թե ոչ։ 

Խոսելով անվտանգության տարբեր ուղղությունների մասին նշենք, արդի գիտութ-
յան մեջ այս հարցում մոտեցումները տարբեր են, այս հարցով մասնագետ, Փրինսթոնի 
համալսարանի պրոֆեսոր Դեյվիդ Բոլդվինը նշում է, որ «տնտեսական կամ էկոլոգիա-
կան անվտանգության հարցերով մասնագետները օգտագործում են անվտանգության 
բացարձակ տարբեր սկզբունքները, որոնք ֆունդամենտալ կերպով կարող են տար-
բերվել միմյանցից»3 ։ Վերջինս շեշտում է, որ սկզբունքները տարբեր են անվտան-
գության տարբեր համակարգերի համար, թեև միաժամանակ կան ընդհանրություններ 
ևս, սակայն սկզբունքային տարբերությունները ազգային պետությունների ու այլ տիպի 
պետությունների միջև՝ անվտանգության նկատմամբ մոտեցումների հարցում էական 
են, ինչը բացատրվում է նաև ազգային շահի մեկնաբանության տարբերությամբ։ 

Այսինքն ազգային շահ հասկացության տարբերությունները տարբեր պետություն-

                                                            
1 Տես․ Arnold Wolfers, «"National Security" as an Ambiguous Symbol»... 
2 Նույն տեղում: 
3 David A. Baldwin, The concept of security,  Review of International Studies ( 1997 ), 23, 5-26 Copyright © 
British International Studies Association, 
https://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20(1997)%20The%20Concept%20of%
20Security.pdf 
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ներում հանգեցնում են ազգային անվտանգության հասկացության տարբերության։ 
Սակայն անվտանգության հասկացության բազմազանությունը և այդ հասկացության 
տարբերակման պայմաններում էլ կան ընդհանրություններ, որոնց վրա ուշադրություն 
են դարձնում շատ գիտնականներ, որոնք զբաղվում են անվտանգություն հասկացութ-
յան սահմանման ընդհանրությունները հայտնաբերելու գործով, ինչը սակայն, նկա-
տենք, որոշ գիտնականների կողմից անիմաստ աշխատանք է որակվում1 : 

Ըստ մեկ այլ գիտնականի, Ստոկհոլմի և ամերիկյան մի շարք առաջատար հա-
մալսարանների պրոֆեսոր Քյել Գոլդմանի՝ ամբողջ տարբերություններով հանդերձ 
կան նաև ընդհանրություններ, որոնք կարելի է հասկանալ գտնելով ընդհանուր և միա-
վորող էլեմենտները, ասենք սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական ընդհանրութ-
յունները և այլն։ Անվտանգության, իրարից տարբերվող սկզբունքների համեմատութ-
յամբ, ինչպես նաև գիտնականների միջև ընդհանուր քննարկումների կազմակերպման 
արդյունքում, Գոլդմանը կարծում է, որ այնուամենայնիվ, «անվտանգության վերաբեր-
յալ տարբեր դպրոցների մոտեցումների միջև կարող են ընդհանրություններն ավելին 
լինեն, քան մենք սպասում էինք»2 ։ 

Անվտանգության վերաբերյալ տարբեր դպրոցների մոտեցումների ու բազմազա-
նությունների պայմաններում, թերևս հետաքրքիր է Լոնդոնի տնտեսագիտական դպրո-
ցի (London School of Economics) պրոֆեսոր՝ Բարի Բուզանի ուսումնասիրությունները 
անվտանգության հարցով, որտեղ նա փորձել է ընդհանրացնել աշխարհում առկա մո-
տեցումները և տալ ընդհանուր կարծիք անվտանգության հիմնախնդրի վերաբերյալ։  

Իր աշխատանքներում, նվիրված միջազգային հարաբերությունների ու անվտան-
գության հիմնախնդիրներին, պրոֆեսոր Բարի Բուզանը առաջ է քաշել մի շարք մոտե-
ցումներ, որոնցով փորձել է սահմանել անվտանգության նկատմամբ համընդհանուր 
ընդունված հնարավորինս շատ պեությունների շահերից բխող մոտեցումներ, որոնց 
հիման վրա էլ ձևավորվել է այսպես կոչված Կոպենհագենյան դպրոցը՝ անվտանգութ-
յան խնդիրների նկատմամբ իր մոտեցումներով ու ուրույն սկզբունքներով։  

Խոսելով անվտանգության հիմնահարցի մասին, պրոֆեսոր Բուզանը այս հար-
ցում ընդհանրացնում է անվտանգության հետևյալ 5 կարևորագույն ուղղությունները՝ 

 քաղաքական, 
 ռազմական, 
 տնտեսական, 
 սոցիալական 
 բնապահպանական3։ 
Սակայն չի կարելի նշված այս ուղղությունները գերակա համարել, քանի որ ժա-

մանակի և մարտահրավերների փոփոխման հետ միասին փոխվում են նաև անվտան-
գության հիմնական ուղղությունները ևս։ Գիտնականի նշված ուղղությունները կարող 
են փոխվել պայմանավորված պետությունների, նրանց աշխարհաքաղաքական դիրքի 
առանձնահատկություններից և այլ խնդիրներից, միաժամանակ պետք է շեշտել, որ 

                                                            
1 Տես David A. Baldwin, The concept of security..., 
2 Տես Kjell Goldmann, 'Im Westen Nichts Neues: Seven International Relations Journals in 1972 and 1992. 
3 Տես Barry Buzan, “New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century”, International Affairs, 
67.3 (1991), 433. 
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նշված հինգ ուղղությունները իրարից առանձին չեն և անվտանգություն ասելով պետք 
է հասկանալ դրանց միասնությունը ամբողջական պատկերը ստանալու համար։ Այ-
սինքն պետության համար անվտանգություն ասելով նախ և առաջ պետք է հասկանալ 
նշված ուղղությունները միասնաբար, իսկ դրանք իրենց հերթին առանձին-առանձին 
ուսումնասիրման և վերլուծության կարիք ունեն՝ պայմանավորված յուրաքանչյուր պե-
տության առանձնահատկությամբ։ 

Ըստ Բուզանի անվտանգություն ասելով պետք չէ այն հասկանալ միայն որպես  
պետական անվտանգություն, գոյություն ունեն անվտանգության տարբեր մակարդակ-
ներ, և այստեղ Բարի Բուզանը առանձնացնում է 3-ը՝ անհատական, պետական և մի-
ջազգային1։ Հասկանալի է, որ անվտանգությունը լիարժեք կարող է գործել միայն այս 
երեք համակարգերի փոխգործունեության պայմաններում, հակառակ դեպքում այն ոչ 
լիարժեք է։ Եթե պետությունը կարողանում է ապահովել ազգային անվտանգության 
համապատասխան մակարդակը, սակայն չի հարգում իր քաղաքացիների անհատա-
կան անվտանգության իրավունքը, ապա նմանատիպ պետությունները գտնվում են 
անվտանգության ռիսկային գոտիներում, կամ հակառակը, երբ վատ հարաբերություն-
ները հարևանների հետ սպառնալիքներ են ստեղծում որևիցէ պետության համար, 
ապա սա նույնպես նշանակում է, որ անվտանգության նշված երեք մակարդակներում 
կա խզում, հետևաբար նմանատիպ պետություններում ու տարածաշրջաններում անվ-
տանգության լիարժեք ու գործուն համակարգեր չեն կարող լինել և գոյություն ունեն 
ռիսկեր, որոնք որոշակի սպառնալիքներ են ստեղծում։  

Անվտանգության նման մեկնաբանությունը Բարի Բուզանը անվանում է նեոռեա-
լիստական։ Վերջինս կարծում էր, որ միջազգային հարաբերությունները քաոտիկ են և 
չկա կարգավորման ու կառավարման որևիցէ ընդունելի համակարգ։ Միաժամանակ 
նա կարծում էր, որ անվտանգության նախկին մեկնաբանությունը որպես պայքար իշ-
խանության համար, հնացել է և հետևաբար, այն վերանայման կարիք ունի2։  

Անվտանգության հիմնախնդրի վերանայման համար շատ կարևոր է դրա դինամի-
կայի՝ փոփոխությունների տրամաբանությունը հասկանալ,  ինչը հնարավոր է իրակա-
նացնել անվտանգային չափման միջոցով, սա մի գործընթաց է, ինչով արևմտյան վեր-
լուծական մի շարք կառույցներ զբաղվում են, օրինակ ժամանակ առ ժամանակ ներ-
կայացնելով անվտանգային միջավայրի չափման արդյունքում ստեղծված քարտեզնե-
րը, ինչը նույնպես կարևոր է տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացները և դրա 
վրա միջազգային կառույցների ազդեցությունը հաշվի առնելու համար: Այսինքն անվ-
տանգային միջավայրի քարտեզագրումը հնարավորություն է տալիս հասկանալ այն 
փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում աշխարհի այս կամ այն տարածաշրջա-
նում՝ պայմանավորված անվտանգային դինամիկայի փոփոխությամբ։ 

Սակայն չափման գործող այդ համակարգերը միշտ չէ, որ ամբողջությամբ հաշվի 
են առնում տարբեր տարածաշրջանների առանձնահատկությունները` դրանց մշակու-
թային, կրոնական, էթնիկական, քաղաքական, պատմական, տնտեսական, սոցիալա-
կան, ռազմական ու դեմոգրաֆիկ յուրահատկությունները: Նման մոտեցման բացակա-

                                                            
1 Barry Buzan, People, States and Fear, 146. 
2 Տես․ Barry Buzan, “New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century”, International Affairs, 
67.3 (1991). 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

249 
 

յությունը հնարավորություն չի տալիս կատարել անվտագային դինամիկայի փոփոխ-
ման չափումը ամբողջությամբ, այսինքն հասկանալ և փորձել կանխատեսել այն մի-
տումները, որոնք առկա են դրանց զարգացման գործընթացում։  

Եվ այս պայմաններում շարունակական հարց է առաջանում, ինչ չափորոշիչնե-
րով հաշվարկել այդ փոփոխությունները ու հասկանալ դրանց զարգացման ուղղութ-
յունն ու դինամիկան: Սա ռազմավարական նշանակության հարցադրում է քանի որ 
այդ հարցի պատասխանից է շատ դեպքերում կախված անվտանգային նոր քաղաքա-
կանության մշակման հնարավորությունները, առկա վտանգները, ռիսկերն ու մար-
տահրավերները հասկանալու ու դրանց նվազմանն ու կանխարգելմանը կամ չեզո-
քացմանը նպատակաուղղված քաղաքականություն մշակելու համար:  

Նմանատիպ հաշվարկներ հնարավոր է իրականացնել համապատասխան մեթո-
դաբանության, տեխնոլոգիաների մշակման, չափման որոշակի ինդեքսների ներմուծ-
ման ու դրանց միջոցով անվտանգային դինամիկայի ալգորիթմը որոշելու միջոցով, ին-
չը հնարավորություն կտա արդեն հասկանալ թե ողջ աշխարհում և թե առանձին տա-
րաշրջանում անվտանգային իրավիճակի փոփոխման ու զարգացման ուղղություննե-
րը: 

 

Անվտանգության չափման մեխանիզմների մասին 
Հոդվածում անդրադարձել ենք արդեն անվտանգային միջավայրի չափում հաս-

կացությանը, որի մշակումներով շատ հաճախ ստեղծվում են նաև այսպես կոչված 
անվտանգային քարտեզներ, ինչը հնարավորություն է տալիս տեսնելու աշխարհում  և 
առանձին վերցրած տարածաշրջաններում անվտանգային միջավայրի փոփոխման 
դինամիկան: Սա հնարավորություն է տալիս նաև հետևել աշխարհում տեղի ունեցող 
անվտանգային իրավիճակի ընդհանուր պատկերին և թե այն փոփոխություններին, 
որոնք կարող են տեղի ունենալ երկրագնդի այս կամ այն կետում ընթացող զարգա-
ցումների պատճառով։  

Անվտանգային իրավիճակը ամբողջ աշխարհում փոխկապակցված է և ցանկա-
ցած փոփոխություն, որը տեղի է ունենում աշխարհի այս կամ այն մասում, այս կամ այն 
չափով արտահայտվում է բոլորի վրա։ Հետևաբար նմանատիպ քարտեզների կազ-
մումը հնարավորություն կտա հասկանալ թե այդ միջավայրը և թե այն փոփոխություն-
ները, որոնք տեղի են ունենում։  Նմանատիպ քարտեզների ստեղծման փորձ կատար-
վում է անվտանգության խնդիրներով զբաղվող մի շարք կառույցների` հետազոտա-
կան ինստիտուտների ու տարբեր մասնագիտացված կազմակերպությունների կող-
մից: Նման քարտեզները մեծ պահանջարկ են վայելում, քանի որ դրանք հնարավո-
րություն են տալիս տեսնել անվտանգային իրավիճակի փոփոխությունների դինամի-
կան աշխարհում:  

Բացի անվտանգության չափման քարտեզներից, կան նաև ռիսկերի գնահատման 
քարտեզներ՝ մասնավորապես ռիսկերի գնահատման համակարգում փորձ է արվում 
ցույց տալ այն խնդիրները, որոնք ազդում են ընդհանուր անվտանգային համակարգե-
րի՝ քրեական հանցագործությունների, մարդկանց առևանգման կամ ասենք կիբեռանվ-
տանգության վիճակի վրա։ 
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Նկար 1. Ներկայացված է մարդկանց առևանգման ռիսկի աստիճանը աշխարհի տարբեր 
պետություններում1: 

 
Կիբեռանվտանգությամբ զբաղվող քարտեզները օգնում են հասկանալ կիբեռ 

հարձակման վտանգի աստիճանը աշխարհում և այսպես շարունակ2։  Կան վտանգնե-
րի քարտեզներ, որոնք նշում են մարդկության կենսագործունեության համար անհրա-
ժեշտ պաշարների քանակը՝ օրինակ խմելու ջրի, նավթի կամ այլ ռեսուրսների։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Global Risk and Crisis Management, https://www.result-group.com/en/world-threat-map-2017-
gefahrenkarte/ 
2 Global Securit Map. http://globalsecuritymap.com/ 
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Նկար 2. Անվտանգության դինամիկան Ասիական մայրցամաքում1։ 

 
Ամերիկյան ՖԱՄ միջազգային անվտանգությամբ զբաղվող կազմակերպությունը 

ամեն տարի ներկայացնում է անվտանգության դինամիկան աշխարհում։ Տվյալ քար-
տեզում, որտեղ ներկայացված է Ասիա մայրցամաքը, 8 հիմնական չափորոշիչների՝ 
քրեական իրավիճակի, ցույցերի, էթնիկ հակամարտությունների, ապստամբություննե-
րի, մարդկանց առևանգումների, քաղաքական ու միջկրոնական հակամարտություննե-
րի, ահաբեկչությունների  ու պատերազմների չափորոշիչների հիման վրա ներկայաց-
վել են անվտանգության մակարդակները տարբեր պետություններում։ Ինչպես երևում 
է քարտեզից, այս չափորոշիչներով անվտանգությունը Ասիա մարցամաքում բաժան-
ված է 5 հիմնական մակարդակների՝ վտանգի աննշան, ցածր, միջին, բարձր և ծայրա-
հեղ բարձր աստիճանի։  Քարտեզից պարզ է դառնում, որ, օրինակ Հայաստանը 
գտնվում է միջին մակարդակի, Ռուսաստանը և Հնդկաստանը՝ բարձր մակարդակի, 
իսկ Աֆղանստանը և Պակիստանը՝ ծայրահեղ բարձր մակարդակի վտանգի գոտում։ 

Որքանով են այս քարտեզները օբյեկտիվ և, արդյոք ընտրված չափորոշիչները 

                                                            
1 FAM International Security, https://www.faminternational.com/ 
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բավարար են համապատասխան եզրահանգումների համար, կամ թե ինչ մեթոդիկա-
յով են կատարվել այս վերլուծությունները, սրանք հարցի մի կողմն են, որոնք հետա-
գայում, ոչ այս հոդվածի շրջանակում, առանձին քննարկման թեմա կարող են լինել։ 
Սակայն պետք  է շեշտել, որ այս քարտեզն իր թերություններով հանդերձ անգամ ցույց 
է տալիս այդ ժամանակաշրջանում ստեղծված ընդհանուր պատկերը, որ ձևավորվել է 
Ասիա մայրցամաքում և անվտանգության աստիճանը տարբեր պետություններում։ 
 

Եզրակացություն 
Հետպատերազմյան Հայաստանը ստեղծված ռազմաքաղաքական նոր իրավիճա-

կում կարիք ունի անվտանգային միջավայրի գնահատման նոր մեթոդաբանության կի-
րառման։ Սա շատ կարևոր է վերլուծելու և հասկանալու համար անվտանգային նոր ի-
րողությունները և դրանց ձևավորման հիմնական գործոնները։ Ներկա պայմաններում 
երբ ամբողջությամբ փոխվել է Հարավային Կովկասի անվտանգային ճարտարապե-
տությունը, երբ ՀՀ-ն և Արցախը դառել են առավել քանի խոցելի  անվտանգային նոր ի-
րողությունների իրական գնահատումը դառնում է հրատապ անհրաժեշտություն։ 
Միայն նմանատիպ գնահատմամբ է հնարավոր նոր անվտանգային ռազմավարության 
վերլուծություններ և մշակումներ իրականացնել։  

Պետք է եզրակացնենք, որ անվտանգային միջավայրի գնահատման ու վերլու-
ծության ընդհանուր մոդելներ գոյություն չունեն, դրանք պետք է իրականացվեն տա-
րածաշրջանային և համաշխարհային աշխարհաքաղաքական առանձնահատկություն-
ների, ձևավորվող նոր անվտանգային միջավայրի և այլ զարգացումների  հաշվառ-
մամբ, ինչը նշանակում է՝ 

1. ստեղծված իրականության մեջ անվտանգային լուծումների ավանդական մե-
թոդները և  մոդելները չեն աշխատում, պետությունները և հատկապես ՀՀ-ն 
կարիք ունի ոչ ավանդական, միայն մեր տարածաշրջանին հատուկ ու մեր էթ-
նոքաղաքական իրողություններին համապատասխան, պետության անվտան-
գային շահերից բխող լուծումների ուրույն մեթոդաբանության մշակման, ինչը 
կհամապատասխանի այն մարտահարվերներին, որոնք առկա են տարածաշր-
ջանում, 

2. պռռտությունը պետք է շահագրգռված լինեն, որ կատարվեն ակադեմիական 
խորքային ուսումնասիրություններ՝ հատկապես անվտանգությանն առկա ու 
հնարավոր մարտահրավերների, ռիսկերի շարունակական աճի պայմաննե-
րում, ինչը հիմք կհանդիսանա անվտանգային միջավայրի գնահատման հա-
մար, 

3. տարածաշրջանի անվտանգային իրավիճակի ու դրա փոփոխման դինամիկա-
յի ուսումնասիրման համար պետք է ձեռնամուխ լինել անվտանգային քար-
տեզների մշակմանը, ինչի համար անհրաժեշտ է համապատասխան մեթոդա-
բանություն՝ հատուկ միայն մեր տարածաշրջանին ու գնահատման նոր չափո-
րոշիչներ։  
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Государственную безопасность нужно рассматривать с точки зрения устойчивого разви-

тия. Долгие войны в прошлом привели к первой попытке урегулирования отношений 
безопасности между государствами в Европе - Вестфальскому договору.  

Распад СССР и последующие 32 года показали, что системы безопасности несовер-
шенны и уязвимы. За последние несколько лет многочисленные военные конфликты очеред-



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

254 
 

ной раз доказали, что так называемая пост-ялтинская система безопасности уже не действует. 
В новой военно-политической ситуации, сложившейся в последние десятилетия, 

возникает необходимость создания новой методологии оценки безопасности.  
Необходимо констатировать, что не существует общих моделей оценки и анализа 

безопасности, они должны реализовываться с учетом региональных и глобальных геополи-
тических особенностей. Государствам и особенно РА необходимо разработать уникальную 
методологию, специфичную для нашего региона и в соответствии с нашими этнополити-
ческими реалиями, вытекающими из интересов безопасности государства. 

Государство должно быть заинтересовано в проведении академических исследований, 
особенно в условиях постоянного роста вызовов и рисков безопасности, что послужит 
основой для оценки среды безопасности. 

Ключевые слова: Государство, управление, безопасность, стратегия, система безопас-
ности, анализ, методология. 
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State security should be considered from the point of view of sustainable development. Long 

wars in the past led to the first attempt to regulate security relations between states in Europe - the 
Treaty of Westphalia. 

The collapse of the USSR and the subsequent 32 years have shown that security systems are 
imperfect and vulnerable. Over the past few years, numerous military conflicts have once again 
proved that the so-called post-Yalta security system no longer works. 

In the new military-political situation that has developed in recent decades, there is a need to 
create new methodologies for assessing security. 

It must be stated that there are no general models for assessing and analyzing security; they 
must be implemented taking into account regional and global geopolitical features. The states, and 
especially the Republic of Armenia, need to develop unique methodology, specific to our region and 
in accordance with our ethno-political realities, arising from the interests of the state's security. 

The state should be interested in conducting academic research, especially in the context of the 
constant growth of security challenges and risks, which will serve as the basis for assessing the 
security environment. 

Keywords: State, management, security, strategy, security system, analysis, methodology. 
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ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ԼԻԴԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ 
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 
ՀՏԴ159.9 

 

Պողոսյան Վահե 
Երևանի պետական համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների 

ֆակուլտետի ասպիրանտ, 
«Զորավար Սեպուհ»* պատմաքաղաքական վերլուծական 

կենտրոնի փորձագետ 
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

 
«Կուսակցական լիդերություն» հասկացության վերաբերյալ քաղաքագիտական 

գրականության մեջ առկա են բավական սակավաթիվ հետազոտություններ և ուսումնա-
սիրություններ։ Կուսակցական լիդերի՝ որպես քաղաքական լիդերության բաղկացուցիչ 
տարր, կարևորությունը հետզհետե առավել քան կարևոր է դառնում քաղաքական 
մրցապայքարում։ Ասվածի ապացույցն է այն, որ քաղաքական կուսակցությունները, 
հանդիսանալով քաղաքական համակարգերի և գործընթացի առանցքային սուբյեկտնե-
րից մեկը, գրեթե մեծամասամբ ունենում են կուսակցական լիդեր, անհատականություն, 
որը սեփական հատկանիշների և խարիզմայի շնորհիվ կարողանում է առաջնորդել քա-
ղաքական կուսակցությանը և նրա հետևորդներին։ Այս իմաստով, խիստ կարևորում են 
կուսակցական լիդերի անհատական հատկանիշների և նրա կողմից իրականացվող 
գործառույթների վերաբերյալ հիմնահարցի պարզաբանումը, քանի որ հենց նրանք են 
հանդիսանում քաղաքական կուսակցությունների լոկոմոտիվը։ Տվյալ հոդվածում ներ-
կայացրել են միջազգային և տեղական մակարդակում կուսակցական լիդերի անհատա-
կան հատկանիշների վերաբերյալ առկա հետազոտությունները և համեմատական վեր-
լուծության միջոցով փորձել են վեր հանել նրա կողմից իրականացվող գործառույթները, 
որոնց արդյունավետ իրացման արդյունքում քաղաքական կուսակցությունը կարող է 
լուրջ հաջողություններ գրանցել։ 

Բանալի բառեր՝ կուսակցական լիդեր, քաղաքական ինստիտուտ, քաղաքական 
կուսակցություն, իշխանություն, ընտրազանգված, քաղաքական էլիտա, գործառույթ։ 

 

Ներածություն 
«Կուսակցական լիդերություն» հասկացությունը՝ որպես քաղաքագիտության տե-

սա-մեթոդաբանական ուսումնասիրության հիմնահարց, սկսվել է ուսումնասիրվել այն 
ժամանակաշրջանից ի վեր, երբ քաղաքական կուսակցությունները դարձան քաղաքա-
կան գործընթացների ակտիվ սուբյեկտներ։ Սակայն միևնույն ժամանակ, այդ ուսում-
նասիրությունները հաճախ ուղղված են նրանց իրավական և քաղաքական գործա-
ռույթների ֆորմալ չափանիշների վերլուծությանը: Հայաստանում քաղաղաքական 

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 29.07.2022 
Տպագրության է երաշխավորել ք.գ.դ. պրոֆեսոր Գ.Քեռյանը: 3.08.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 16.08.2022: 
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գործընթացերի և իշխանության անձնավորման բարձր աստիճանի պայմաններում 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել ոչ միայն այս ֆորմալ բաղադրիչները, այլև մարդկային, 
սուբյեկտիվ բնութագրերը, քանի որ առկա են զգալի թվով գործոններ, որոնք ազդում 
են կուսակցական վերնախավի ներկայացուցիչների ֆունկցիոնալ պարտականություն-
ների կատարման վրա։ Այս իմաստով հարկ է ուշադրություն դարձնել կուսակցական 
լիդերի անհատականության վրա, քանի որ այն հանդիսանում է նրանց քաղաքական 
գործունեության հիմնաքարերից մեկը, որի մասին բավական ուշագրավ հետազո-

տություններ են իրականացրել Ե․Բ․ Շեստոպոլը և Ա․Վ․Սելեզնևոն1։ Մեր համոզմամբ 

հենց այս բաղադրիչներն են հնարավորություն տալիս ոչ միայն գնահատել կուսակցա-
կան լիդերներին, այլև համեմատել նրանց միմյանց և քաղաքական էլիտայի այլ ներ-
կայացուցիչների հետ։ Կուսակցական լիդերությունն այս բաղադրիչների պրիզմայով 

ուսումնասիրելիս առաջանում են հետազոտական հետևյալ լեգիտիմ հարցերը․ 

 Ո՞րն է առաջնային այս երևույթում՝ լիդերը, թե՞ լիդերի խաղացած դերը, 
 Լիդերը բխում է իր կարգավիճակի՞ց, թե՞ անհատականությունն է, ինչն իր 

հերթին լիդերին օժտում է բազմաթիվ հատկանիշներով,  
 Ի՞նչ է պատահում մարդու լիդերության ներուժին, եթե նրա անձը երկար 

ժամանակ նույնը մնա կամ, ընդհակառակը, փոխվի։ 
Հարցադրումների պարզաբանման համար նախ հարկ է նշել, որ քաղաքական լի-

դերը գործում է ուժային հարաբերությունների համակարգում և, հետևաբար, «լիդե-
րություն» երևույթը սերտորեն կապված է որոշակի քաղաքական ինստիտուտների 
(տվյալ դեպքում՝ կուսակցությունների) հետ, որոնք իրենց հերթին ապահովում են 
տարբեր սոցիալական խմբեր շահերի պաշտպանությունն ու հավասարակշռությունը։ 
Երբ խոսքը կուսակցական լիդերների մասին է գնում, ապա պետք է խոսել այն ան-
ձանց մասին, որոնց հետ որոշակի սոցիալական խմբեր կապում են իրենց շահերը բա-
վարարելու հնարավորությունը։ Կուսակցական լիդերը այդպիսին է ոչ միայն որոշակի 
անձնային հատկանիշների առկայության պատճառով (որոնք առավել հաճախ նշվում 
են լիդերության ֆենոմենը դիտարկելիս), այլ նաև նրանով, որ կուսակցության որոշակի 
մաս, իր ընտրազանգվածը նրանից հստակ գործողություններ և արդյունք է ակնկա-
լում։ Հենց այս պահանջն է շարքային քաղաքացիներին դրդում ունենալ կուսակցական 
լիդեր և աջակցել նրան։ Սակայն այս առումով կարծում ենք, որ լիդերի անհատական 
որակները անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմաններ են հաջողակ կուսակցապետի 
ի հայտ գալու համար։ 

 

Նյութեր և մեթոդներ  

Հոդվածում արծարծվող հիմնախնդիրների քննարկման համար տեսամեթոդաբա-
նական հիմք է հանդիսացել ռուսերեն և անգլերեն գրականությունը, իսկ հետազոտութ-
յան մեթոդներից կիրառվել են կառուցվածքային-ֆունկցիոնալ և համակարգային հե-
տազոտության մեթոդները: 

                                                            
1 Տե՛ս Шестопал Е.Б., Селезневой А.В. Современная элита России: Политико-психологический 
анализ. М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2015․ 
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«Կուսակցական լիդերություն» հասկացության մեկնաբանման հայեցակարգերը 
Գերմանացի սոցիոլոգ Ռ.Միխելսը, ով ուսումնասիրել է քաղաքական կուսակցութ-

յունների գործունեությունը և վերլուծել նրանց շարքային անդամների վարքագիծը, 
տվյալ հիմնահարցի շուրջ եկել է մի քանի կարևոր եզրակացությունների.  

 Լիդերը (տվյալ դեպքում կուսակցական) պետք է հանրաճանաչ լինի հասարա-
կության մեջ, բայց այդ ժողովրդականությունը պետք է ձեռք բերվի կուսակցա-
կան հիերարխիայի գագաթնակետին հասնելուց հետո։  

 Մարդը կարող է լիդեր (կուսակցան լիդեր) դառնալ երկու ճանապարհով՝ հան-
րաճանաչություն ձեռք բերելով արտակուսակցական ասպարեզում, միանալ 
կուսակցության ղեկավարությանը կամ երկար ու հետևողական կարիերա անե-
լու, հարգանք և համախոհներ ձեռք բերելու միջոցով1։ 

Վերջին ճանապարհը, ըստ Ռ.Միխելսի, առավել նախընտրելի է և կենսունակ։  
Եվ չնայած տվյալ հետազոտությունից անցել է մոտ մեկ դար, և հիերարխիկ տի-

պի կուսակցությունները (որի մասին նա գրել է) կտրուկ փոխվել են, ներկա փուլում 
նրա տեսությունը մեթոդաբանական արժեք է ներկայացնում, քանի որ քաղաքական 
մշակույթը առհասարակ, իսկ հայկական քաղաքական մշակույթը հատկապես բնու-
թագրվում են իշխանության անձնավորմամբ, որը քաղաքական կուսակցությունների 
մակարդակում արտահայտվում է վառ լիդեր առաջադրելու անհրաժեշտությամբ2։  

Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ կուսակցական լիդերը լիդերության մա-
կարդակների դասակարգման մեջ գտնվում է փոքր խմբի3 լիդերի և քաղաքական լիդե-
րի4 միջակայքում, քանի որ նրա անձնական որակները, եթե ոչ հիմնարար նշանակութ-
յուն ունեն ինչպես փոքր խմբի լիդերության դեպքում, ապա ավելի նշանակալից են, 
քան քաղաքական լիդերների համար ընդհանրապես։ Այս մասին բավաման հիմնավոր 

ուսումնասիրություններ կարելի է հանդիպել Դ․Վ․Օլշանսկիի աշխատություններում5։  

Կուսակցական լիդերության հասկացության ուսումնասիրությունը իրականացնե-
լիս պետք է հաշվի առնել նաև ամերիկացի հոգեբույժ Դ.Մ. Բըրնսի կողմից առաջ քաշ-
ված հայեցակարգը, որը, լիդերության էության ուսումնասիրության ժամանակ որպես 
դասակարգման հիմք ընդունելով լիդերի և հետևորդների հարաբերությունները, այն 
դասում է «տրանսակտիվ» տիպի լիդերների շարքում6: Այն առաջանում է, երբ անհա-
տը ուրիշների հետ շփվելիս որոշակի նախաձեռնություն է ցուցաբերում արժեքների 
փոխանակման նպատակով։ Այսպիսով, կուսակցական լիդերը ձգտում է մոբիլիզաց-

                                                            
1 Տե՛ս Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог. 1990. № 9. էջ 
49-54, 81-86. 
2 Տե՛ս Ошкин В.В. Трансформация требований к партийным лидерам (на примере творческого 
наследия Р. Михельса) // Симбирский научный вестник. 2012. № 4 (10). Էջ 169-172․ 
3Փոքր խմբի լիդեր- Լիդերության առաջին մակարդակը, որտեղ լիդերը  կարողանում  է  իր  
շուրջը  համախմբել  մարդկանց,  հանդիսանալ  տվյալ  խմբի  ուղեղային  կենտրոնը,  ձևավորել  
տվյալ  խմբի  հիմնական  պահանջմունքները  և  պաշտպանել  խմբի  շահերը,  այլ  խմբերի  
հետ  հարաբերություններում: 
4Քաղաքական լիդեր- Լիդերության երրորդ մակարդակ, քաղաքական  այն  գործիչն  է,  որի  
գործունեությունը  ծավալվում  է  իշխանական  հարաբերությունների  համակարգում,  ի  դեմս  
որի  քաղաքական  լիդերությունը  ներկաայցված  է  սոցիալական  հաստատության  ձևով: 
5 Տե՛ս Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 
6 Տե՛ս Burns J.M. Leadership. New York: Harper & Row, 1978. 
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նել որոշակի սոցիալական, տնտեսական և հոգեբանական ռեսուրսներ՝ իր հետևորդ-
ների պահանջները բավարարելու համար։ Հարկ է ընդգծել, որ կուսակցական լիդե-

րությունը, թերևս, միակն է Դ․Մ․Բըրնսի տիպաբանությունից, որը պարունակում է փո-

խարկերպվող լիդերության զգալի ներուժ։ Այլ կերպ ասած՝փոխակերպվող լիդերությու-
նը լիդերության մակարդակ է, որտեղ և′ լիդերը, և′ նրա հետևորդները միմյանց հետ 
փոխազդելով միմյանց բարձրացնում են մոտիվացիոն ավելի բարձր մակարդակի:  

Կուսակցական լիդերի դերը երկակի կառուցվածք ունի՝ մի կողմից այս պաշտոնը 
զբաղեցնող անձը պատասխանատու է իր ղեկավարած կուսակցության գործունեութ-
յան արդյունավետության համար, իսկ մյուս կողմից՝ գլխավորը այն քաղաքական կու-
սակցությունների լիդերներն են, որոնք անցել են, օրինակ, օրենսդիր մարմին՝ դրանով 
իսկ ազդեցություն ունենալով երկրում քաղաքական գործընթացի վրա։ Կուսակցութ-
յան լիդերի դերի այս հատկանիշն ընկած է քաղաքական գործընթացներում նրա գոր-
ծառույթների երկակիության հիմքում։ Քանի որ կուսակցությունը չի կարող գոյություն 
ունենալ առանց իր անդամների և համակիրների, կուսակցության լիդերի դերը պա-
հանջում է հասարակության մեջ տեղի ունեցող գործընթացների և դրանց դինամիկայի 
նկատմամբ զգոնության բարձրացում, ինչպես նաև իրավիճակի էության մեջ ներթա-
փանցելու կարողություն: Ավելին, այս իմաստով ռազմավարական մտածելու ունա-
կությունը մեծապես որոշում է հենց կուսակցական լիդեր լինելու կարողությունը։ Կար-
ևոր է նաև, որ կուսակցական լիդերի դերի հստակեցված հատկանիշը վերաբերում է 
ոչ միայն կուսակցության գործունեության արտաքին գործոնին։ Պատմության մեջ կան 
բավական օրինակներ, երբ անհեռատես կուսակցական լիդերը ստիպված է եղել հրա-
ժարական տալ՝ տեղը զիջելով ավելի հեռատես գործընկերոջը։ Այս առումով ուշագ-
րավ է Վրաստանում 2003թ. «Վարդերի հեղափոխության» լիդեր Մ. Սահակաշվիլու օ-
րինակը: Սկզբնական հատվածում խարիզմայի շնորհիվ Մ. Սահակաշվիլին կարողա-
ցավ արմատական փոփոխություններ կատարել՝ պայքար մղելով կոռուպցիայի դեմ: 
Սակայն նրա ծավալած ռազմական գործողության հետևանքով Վրաստանը կորցրեց 
մինչ այդ ինքնավար կարգավիճակ ունեցող Հարավային Օսիան և Աբխազիան, ինչն էլ 
դարձավ նրա հրաժարականի պատճառը: Ուշագրավ է նաև Ուկրաինայի և Ղրղզստա-
նի լիդերների օրինակները: Ուկրաինայում 2004թ․-ի նոյեմբերի 22-ին` «Նարնջագույն 

հեղափոխությունից» մոտ մեկ տասնամյակ անց, արտաքին քաղաքական կուրսի ընտ-
րության համար կրկին անկայուն իրավիճակ ստեղծվեց: Պատճառը ԵՄ-ի հետ ասո-
ցացման համաձայնագրի ստորագրման հետաձգումն էր: Հեղափոխության հետևան-
քով Յանուկովիչը զրկվեց իշխանությունից, իսկ Ուկրաինան, մեծ կորուստներ կրելով, 
ստորագրեց ԵՄ ասոցացման համաձայնագիրը: Իսկ 2005 թ. Ղրղզստանում տեղի 
ունեցավ «Կակաչների հեղափոխությունը», որի առաջնորդն էր Կուրմանբեկ Բակիևը: 
Վերջինս, սակայն, իշխանությունից հեռացվեց 2010 թվականին՝ կրկին հեղափոխութ-
յան արդյունքում: Սրանք օրինակներ էին ի ցույց դնելու համար, թե ինչի կարող է հան-
գեցնել կուսակցական և նաև քաղաքական լիդերների անհեռատեսությունը և ոչ կոմ-
պետենտ քաղաքականությունը քաղաքական մրցապայքարում։ 

Քաղաքական լիդերության վերաբերյալ քաղաքագիտական աշխատություններում 
ներկայացված է քաղաքական լիդերի անձի ուսումնասիրության մոտեցումների զգալի 
շրջանակ՝ պատմական և քաղաքական ուսումնասիրություններից մինչև զուտ հոգեբա-
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նական ասպեկտի վերկուծություններ: Մենք առաջին հերթին խնդիր ունենք որոշելու 
այն բաղադրիչները, որոնք միասին վերցրած բավարար կլինեն կուսակցական լիդերի 
վերաբերյալ հստակ պատկերացում կազմելու համար։ Անշուշտ, անձի կառուցվածքի 
բոլոր բաղադրիչները ենթարկվում են մասնագիտական ընտրության՝ քաղաքական 
գործչի ունեցած դերը յուրացնելու ընթացքում։ Այս առումով, ինչպես նշել է Ն.Մ. Ռա-
կիտյանսկին, «անհատական հատկանիշների կառուցվածքային տարրերից ոչ բոլորն 
են «պատասխանատու» քաղաքական վարքագծի համար և ոչ բոլորն են դրսևորվում 
դրանում... Յուրաքանչյուր դեպքում քաղաքական գործչի անձի կառուցվածքը հիմն-
վում է որոշակի հետազոտական արդյունքի հասնելու կամ պրագմատիկ նպատակի, 
այնպես էլ կոնկրետ խնդիրներ լուծել վրա»1 ։ Այս առումով, իր գիտական հետազո-
տություններում հետարքրաշարժ տեսակետ է հայտնել նաև հոգեբան Ե.Պ. Իլյինը, հա-
մաձայն որի քաղաքական գործչի անձի վերլուծությունն անհնար է առանց նրա շահե-
րի, կարիքների և դրդապատճառների պարզաբանման2։ Այստեղից կարելի է եզրա-
կացնել, որ վերջիններս քաղաքական հոգեբանության մեջ հասկացվում են որպես 
մարդու գործունեության ազդակ կամ պատճառ։ Իհարկե, շատ դեպքերում անհատի 
մոտ միաժամանակ հայտնվում են մի քանի դրդապատճառներ՝ նրա վարքը վերածե-
լով բազմամոտիվացված գործունեության, սակայն մոտիվներից մեկը հաճախ 
դրսևորվում է գերակշռող կերպով։ Հենց սա է պատճառը, որ շատ հետազոտողներ 
մտորել են այն հարցի շուրջ, թե ի՞նչն է անհատին ձգտել տալիս դեպի իշխանության: 

Այսպիսով, Մ․ Հերմանը կարծում էր, որ դրա պատճառը, ի թիվս այլոց, կարող է լինել 

անգիտակցական հոգեկան անհարմարությունը փոխլրացնելու ցանկությունը կամ 
հարգանքի անհրաժեշտությունը3։ Զ.Ֆրոյդը և Ա.Ադլերը իրենց հերթին նշում էին, որ 
անհատը ձգտում է իշխանության՝ առաջնային սոցիալականացման շրջանում ձեռք բե-
րած անգիտակից բարդույթների պատճառով4։ Այստեղից հարկ ենք համարում եզրա-
կացնել, որ իշխանություն ունենալու անհրաժեշտությունը կարող է լինել ոչ միայն 
փոխհատուցող, այլև գործիքային, այսինքն ուղղված անհատի այլ կարիքների բավա-
րարմանը:  

Կուսակցական լիդերի անհատական գործողությունների շարժառիթները 
Կուսակցական լիդերության հիմնահարցի պարզաբանման համար անհրաժեշտ է նաև 
անդրադարձ կատարել անհատական գործողությունների շարժառիթներին։ Այսօր քա-
ղաքական հոգեբանության մեջ ավանդաբար առանձնացվում են երեք շարժառիթներ՝ 
իշխանություն, պատկանելություն և հաջողության հասնելու ցանկությունը, որին իր աշ-
խատություններում հանգամանալից կերպով անդրադարձ են կատարել Դ. ՄաքՔլել-

                                                            
1 Տե՛ս Ракитянский Н.М. Личность политика: теория и методология психологического 
портретирования. М.: Изд-во Московского университета, 2011. էջ 73-79. 
2 Տե՛ս Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. 
3 Տե՛ս Hermann M.G. Ingredients of Leadership // Political Psychology. Contemporary Problems and Issues 
/ Ed. M.G. Hermann. San Francisco: Jossey-Bass, 1986. էջ 175․ 
4 Տե՛ս Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1990.։ Адлер А. Наука жить. Киев: 
Port-Royal. 1997. էջ 112-113. 
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լանդը, Ջ․Աթկինսոնը, Ռ․Կլարկը և Ե․Լովելը1: Համաձայն այս դասակարգման՝ նրան-

ցից յուրաքանչյուրի տարածվածությունը կուսակցական լիդերի անձի կառուցվածքում 
որոշակի ազդեցություն կթողնի նրա քաղաքական վարքագծի վրա։ Այսպիսով, օրի-
նակ, հաջողության հասնելու շարժառիթ ունեցող անհատը հաճախ ձգտում է իշխա-
նության՝ իր նպատակները այդ կերպ իրագործելու համար: Այս տեսակի անձինք հակ-
ված են չափավոր ռիսկի՝ աշխատանքի մեջ բարձր չափանիշներ սահմանելով և ցու-
ցաբերելով մեծ էներգիա, հաստատակամություն և կայուն կամք: Նման լիդերները որ-
պես իրենց օգնական սովորաբար ընտրում են ոչ թե իրենց ընկերներին, այլ արհես-
տավարժ փորձագետների, քանի որ նրանց բնորոշ է հստակ արդյունքներ ստանալու 
ցանկությունը: Միևնույն ժամանակ, ինչպես նշում են Դ. ՄաքՔլելլանդը և Ջ. Աթկինսո-
նը, այս շարժառիթով անձինք կարող են ձգտել հաջողության կամ առնվազն միտված 
լինել ձախողումից խուսափելուն2:  

Սովորաբար լիդերները, որոնք ունեն պատկանելության դրդապատճառ, հաճախ 
գործում են ուրիշների հավանությանն արժանանալու շարժառիթով: Նրանց անհրա-
ժեշտ է զգալ, որ իրենք պատկանում են մի կոնկրետ խմբի՝ ուրիշների հետ ունենալով 
առանց կոնֆլիկտների հարաբերություններ: Նման լիդերներին բնորոշ է երկխոսութ-

յան դրսևորման խիստ արժևորումը։ Ի վերջո, ինչպես նշում է Հ․Հեքհաուսեն իր աշ-

խատություններում, իշխանության շարժառիթ ունեցող կուսակցական լիդերները 
ձգտում են ամեն գնով վերահսկել իրավիճակն ու մարդկանց, ազդել նրանց որոշում-
ների վրա և կառավարել։ Նրանք հակված են հակամարտությունների և ռազմական 
գործողությունների: Նրանց էությունը իշխանության աղբյուրներ ձեռք բերելու և պահ-
պանելու մեջ է3։  

Հիմնահարցի պարզաբանման կարևոր բաղադրիչներ են համարվում լիդերների 
դրդապատճառային վարքի ոճերը և միջանձնային հարաբերությունները: Ըստ Լ.Էթերի-
ջի տիպաբանության՝ գոյություն ունեն միջանձնային հարաբերությունների չորս ոճեր, 
որոնք կապված են շփվելու բավական բարձր մակարդակի և անհատի գերակայութ-
յան հետ4: Կուսակցական լիդերները, որոնց դրդապատճառային վարքում գերակշռում 
է իշխանության հասնելու շարժառիթը, որպես կանոն, գերակայության բարձր մակար-
դակ ունեն։ Բարձր շփվողականություն ունեցող լիդերների դեպքում այս մարդիկ 
վստահություն են ցուցաբերում հաղորդակցության և իրենց գործողությունների նկատ-
մամբ, հակված են լայն սոցիալական շփումների և ակտիվ են փոխելու գոյություն ունե-
ցող հարաբերությունները: Ինչ վերաբերում է գերակայության բարձր մակարդակ ունե-
ցող զուսպ լիդերներին, ապա ընդհակառակը, նրանք զսպվածություն են ցուցաբերում 
և բավական կոշտ արգելքներ են դնում իրենց առջև։ Քաղաքականության մեջ այդ 
մարդիկ հակված են ստեղծելու տարբեր տեսակի դաշինքներ՝ իրենց ընդդիմախոսնե-
րին բացառելով դրանցից։ Եթե քաղաքական գործիչն ունի երկչոտ հատկանիշներ, ա-

                                                            
1 Տե՛ս McClelland D., Atkinson J., Clark R., Lowell E. The Achievement Motive. New York: Appleton-
Century-Crofts, 1953. 
2 Տե′ս նույն տեղում     
3 Տե՛ս Heckhausen H. The Anatomy of Achievement Motivation. New York: Academic Press, 1967. 
4 Տե՛ս Etheredge L.S. Personality Effects on American Foreign Policy, 1896-1968: A Test of Interpersonal 
Generalization Theory // American Political Science Review. 1978. Vol. 78. No. 2. էջ 443-451. 
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պա նրան բնորոշ է հեռավորության պահպանումը, անվճռականությունը և այլն։ Խոսե-
լով վարքաոճի տեսակների մասին՝ հարկ է անդրադառնալ Հ.Լասուելի դասակարգմա-
նը, ով առանձնացրել է քաղաքական գործիչների հետևյալ դասակարգումը՝ գործիչ-ա-
գիտատորներ, ադմինիստրատորներ և տեսաբաններ1։ Ինչպես անունն է ենթադրում, 
նրանցից առաջինները հակված են ելույթներ ունենալու և ակտիվ հասարակական 
գործունեությամբ զբաղվելու։ Քաղաքական գործիչների այս տեսակը, ի տարբերութ-
յուն վարչարար լիդերների, այդքան էլ հակված չէ կազմակերպչական առաջադրանք-
ներ կատարելուն։ Լիդեր-ագիտատորները օժտված են արտաքին հմայքով, համոզելու 
ունակությամբ, հռետորական ձիրքով։ Այսպիսի լիդերները շատ հեշտությամբ են հա-
սարակությանը տրամադրում դեպի իրենց հայացքները և բանավեճերում միշտ հաղ-
թած են դուրս գալիս։ Ադմինիստրատիվ լիդերները ավելի շատ օժտված են կազմա-
կերպչական ունակություններով։ Նրանք փայլուն վարչարարներ են, այսպես կոչված 
թոփ-մենեջերներ, որոնք աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման և կարգապահության 
շնորհիվ կարող են հասնել մեծ արդյունքների։ Նրանք գերադասում են մնալ ստվե-
րում, սակայն կառավարում են իրավիճակը և իշխանական բոլոր լծակները պահում 
են իրենց ձեռքում։ Տեսաբան-լիդերները ունեն հզոր ինտելեկտուալ ունակություններ։ 
Նրանք հասարակությանը մատուցում են նոր գաղափարներ, մշակում են ամբողջա-
կան գաղափարախոսություններ և մարդկանց վրա իրենց ազդեցությունն ապահովում 
են իրենց հզոր ինտելեկտի շնորհիվ։  

Հաջորդ կարևոր անձնական բաղադրիչը, որը դրսևորվում է լիդերի սոցիալական 
դրդապատճառներին արձագանքելու համատեքստում, նրա ինքնագնահատականն է։ 
Ընկալվելով որպես հաջողության և ձգտման ցանկությունների հարաբերակցություն՝ 
այս բաղադրիչը, որպես կանոն, կարող է ինչպես գերագնահատվել, այնպես էլ թերագ-
նահատվել։ Առաջին դեպքում անհատը տիրապետում է բավական բարձր ներքին չա-
փանիշների, որոնց վրա էլ հիմնվում է որոշում կայացնելիս, ինչն, իր հերթին, հաճախ 
հանգեցնում է փոփոխությունների արձագանքման ցածր օպերատիվության: Ինչ վե-
րաբերում է դեպքին, երբ քաղաքական գործչի ինքնագնահատականը թերագնահատ-
վում է, նա դառնում է առավել ուշադիր, ինչը ենթադրում է բավական բարձր ռեակտի-
վություն։ Ն.Մ. Ռակիտյանսկին կարծում էր, որ նկարագրված բաղադրիչը պետք է հա-
մալրվի ինքնահայեցակարգով, որը ձևավորվում է այլ մարդկանց հետ համեմատելիս 
և հասկացվում է որպես «իր մասին քաղաքական հարաբերությունների առարկայի 
ներկայացման համեմատաբար կայուն գիտակցական համակարգի զարգացման գոր-
ծընթացն ու արդյունքը»2 ։ Ըստ Դ․Վ․ Օլշանսկիի, սա ոչ միայն իր՝ որպես քաղաքակա-

նության դերակատարի գիտակցումն է, այլ նաև իր դերի, նպատակների, շահերի, ի-
դեալների և վարքագծի դրդապատճառների ամբողջական գնահատումը3: Ինքնորոշ-
ման հայեցակարգը կարող է լինել պարզ կամ բարդ, ինչը թույլ է տալիս գնահատել լի-
դերի (տվյալ դեպքում կուսակցական լիդերի)՝ որոշակի իրադարձությունների մասին 
տեղեկատվություն հավաքելու և ընկալելու կարողությունն ու ցանկությունը: Այսպի-

                                                            
1 Տե՛ս Lasswell H. Psychopathology and Politics. Chicago: University of Chicago Press, 1986. 
2 Տե′ս Ракитянский Н.М. Личность политика: теория и методология психологического 
портретирования. М.: Изд-во Московского университета, 2011. էջ 79. 
3 Տե′ս Ольшанский Д.В. Политическая психология. СПб.: Питер, 2002. էջ 175. 
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սով, բարդ ինքնորոշման հասկացության հետևանքը մարդու ցանկությունն է ստանալ 
համապարփակ տեղեկատվություն իրեն հետաքրքրող հարցի վերաբերյալ: Բարդ ինք-
նորոշման ցածր մակարդակը, ընդհակառակը, հանգեցնում է քաղաքական գործո-
ղության հետևանքների և սուբյեկտի հետադարձ կապի խախտման, ինչպես նաև սե-
փական ընթացքին արձագանքելու հետաքրքրության բացակայությանը: 

Լիդերի անհատական կառուցվածքի նշված տարրերը թույլ են տալիս, եթե ոչ ամ-
բողջությամբ, ապա բավարար չափով նկարագրել նրան, վերլուծելու կամ կանխատե-
սելու նրա գործողությունները քաղաքական ասպարեզում կամ գնահատելու նրա հնա-
րավորությունները հետագայում։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ կարող ենք անել հետև-
յալ եզրակացությունները. Կուսակցական միավորումների ամենահայտնի ներկայա-
ցուցիչները՝ կուսակցական լիդերները, իրենց դրդապատճառային պրոֆիլում ունեն 
իշխանության ընդգծված պատճառ, որին հաջորդում է նվաճումների շարժառիթը։ 
Առաջինի գերակայությունը հանգեցնում է քաղաքական գործչի շուրջ կոնֆլիկտային 
ու ապակառուցողական իրավիճակների առաջացման, որոնք անընդունելի են բարձ-
րաստիճան պաշտոնյայի գործունեության համար։ Չնայած վատ զարգացած պատկա-
նելության շարժառիթին, շարժառիթների այս համադրությունը, այնուամենայնիվ, թույլ 
է տալիս նրանց հաջողությամբ ուղղահայաց ինտեգրվելու իշխանության մեջ: Միևնույն 
ժամանակ, գերագնահատված ինքնագնահատականը բացառում է ուժային շարժա-
ռիթների անհրաժեշտ գործիքային բնույթը՝ թուլացնելով լիդերի արձագանքը սոցիա-
լական դրդապատճառներին։ 

 

Կուսակցական լիդերի գործառույթները 
Կուսակցական լիդերը՝ որպես քաղաքական համակարգի կարևորագույն տարր 

հանդիսացող քաղաքական կուսակցությունների բարձրագույն ներկայացուցիչ, իրա-
կանացնում է նաև որոշակի գործառույթներ, որոնք կարևոր են վերոնշյալ հիմնախնդրի 
պարզաբանման համար։ Կուսակցական լիդերի դերի հիմնական բարդությունը նրա 
գործունեության բազմազանությունն է: Կուսակցությունը մեծ և բարդ կազմակերպութ-
յուն է, որն ունի տարբեր և հաճախ հակասական հարաբերություններ տարբեր հասա-
րակական և քաղաքական կազմակերպությունների հետ: Այսպիսով, լիդերի կողմից 
իրականացվող ընդհանուր ղեկավարումը կարևոր կառավարչական գործառույթ է, որն 
ապահովում է կուսակցության անխափան գործունեությունը դեպի սահմանված նպա-
տակներ: Այս կառավարչական գործառույթի հիմնական դժվարությունն այն է, որ այն 
եզակի է և չի կարող տարրալուծվել շատ այլ ավելի պարզ գործառույթների հետ: Բո-
լոր դեպքերում, յուրաքանչյուր քաղաքական կուսակցության և կազմակերպության 
գործողությունները կարող են տարբեր լինել, յուրաքանչյուրը շարժվում է իր ճանա-
պարհով դեպի նախատեսված նպատակները, բայց ընդհանուր արվեստը արդունա-
վետ կառավարման մեջ է։ Այսպիսով, կուսակցական լիդերի առաջին գործառույթը 
նրա ռազմավարական մակարդակի կառավարումն է։ Սա նշանակում է, որ նա պետք 
է կարողանա լուծել այնպիսի խնդիրներ, որոնք չունեն հստակ սահմանում, և որոնց 
ձևակերպումը բավականաչափ բարդ է՝ կախված արտաքին և ներքին միջավայրի 
պայմանների փոփոխություններից։ Կարծում ենք, որ կուսակցական լիդերը չի կարող 
արդյունավետորեն իրականացնել կուսակցության գործունեությունը առանց իրեն ու-
ղեկցող խմբի, քանի որ կուսակցության ղեկավարության հետ կապված տեղեկատ-
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վության ծավալը չափազանց մեծ է։  Այս առումով, կուսակցական լիդերի կարևորա-
գույն գործառույթներից է հանդիսանում լիդերի կարողությունը ստեղծել իրեն աջակցող 
և հավատարիմ մարդկանց խումբ, որը առավելագույնս կաջակցի կուսակցական կա-
ռավարման գործընթացում։ Կուսակցական լիդերի երրորդ գործառույթը ամենօրյա 
վարչական աշխատանքի կազմակերպչական գործառույթն է, որն ապահովում է ընթա-
ցիկ խնդիրների լուծումը։ Եթե համախոհները կատարում են լիդերի կողմից իրենց 
տրված հանձնարարությունները, ապա կազմակերպչական գործառույթը թույլ է տա-
լիս ճիշտ մարդկանց ճիշտ տեղերում տեղավորել:  

Հաշվի առնելով քաղաքական մրցապայքարում լիդերների անհատական հատ-
կանիշների և արտաքին տեսքի նշանակությունը՝ հարկ ենք համարում առանձնացնել 
նաև կուսակցական լիդերի կերպարի ներկայացուցչական գործառույթը։ Կուսակցա-
կան լիդերը կուսակցության միասնական կերպարն է, դեմքը, և նայելով նրան՝ յուրա-
քանչյուր ընտրող իր համար ստեղծում է կուսակցության ներքին բնութագիրը։ Սա ոչ 
թե ռացիոնալ, այլ էմոցիոնալ ազդեցություն է ընտրողների վրա։ Այլ կերպ ասած, կու-
սակցական լիդերին հարկավոր է ունենալ այնպիսի ներկայանալի կերպար, որը հա-
սարակական լայն զանգվածների հետ շփումների արդյունքում հնարավորություն տա 
ազատորեն հաղթահարել «հոգեբանական պատյանը»՝ յուրաքանչյուր անհատի մեջ 
ձևավորելով դրական պատկեր իր կուսակցության վերաբերյալ։ Մասնագիտական 
գրականության մեջ հատկապես առանձնացվում են անմանօրինակ այնպիսի հասա-
րաքաղաքական գործիչներ, ինչպիսիք էին Վլադիմիր Լենինը, Լև Տրոցկին, Ադոլֆ 
Հիտլերը, Ֆիդել Կաստրոն, Ջոն Քենեդին։ 

Կուսակցական լիդերի կարևորագույն գործառույթներից ենք համարում նաև մար-
տահրավերներին ժամանակին և արդյունավետ արձագանքելու գործառույթը։ Այս ա-
ռումով կուսակցական լիդերը պետք է հասկանա ժամանակակից աշխարհաքաղաքա-
կան իրադրությունը, որը տեղի է ունենում տնտեսության գլոբալացման, էներգետիկա-
յի և հաղորդակցության զարգացման համատեքստում։ Ամերիկայի նախագահների 
կերպարի ստեղծող Դեյվիդ Հերգեն ասել է. «Ես նրանց չպետք է ասեմ. ահա թե ինչ 
պետք է անեն առաջիկա երեք օրվա ընթացքում: Պետք է ասեմ՝ ահա ձեր տարբերակ-
ները, դուք պետք է ներկայացնեք հետևանքները և ընտրեք»։ Իհարկե, կուսակցական 
լիդերը չի կարող ամեն ինչ իմանալ, որոշ դեպքերում ստիպված է վստահել իր թիմի 
փորձագետների խորհուրդներին ու առաջարկություններին։ Բայց ամեն դեպքում, բո-
լոր գործողությունների համար պատասխանատուն լիդերն է։ Ոչ ոքի չի հետաքրքրում, 
թե ինչպես է նա եկել իր որոշմանը, ով է օգնել իրեն և ինչ նպատակներ է ունեցել։ Եթե 
որոշումը կայացնում է լիդերը, ապա այն դառնում է ամբողջ կուսակցության որոշումը։ 

Այս առումով ուշագրավ է նշել Մ․ Վեբերի խոսքերը․ «Քաղաքականության ոլորտում 
գոյություն ունի մահացու մեղքի միայն երկու տեսակ՝ խուսափում հարցի էությունից և, 
որը հաճախ, բայց ոչ միշտ նույնն է, անպատասխանատվությունը»: 

 

Եզրակացություն 
Այսպիսով՝ կուսակցության լիդերների անձնական բնութագրերի ընդհանրացված 

վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ քաղաքական էլիտայի այս կատեգո-
րիայի ամենավառ ներկայացուցիչների մեջ գերակշռում են անձնային հատկանիշները, 
որոնք մարդկանց մեջ համակրանք և հարգանք են առաջացնում՝ իշխանության շար-
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ժառիթը, բարձր ինքնագնահատականը և շփվողականությունը: Այսպիսով, կուսակցա-
կան լիդերությունը անհատից պահանջում է խարիզմատիկ որակներ և վառ արտա-
հայտված անհատական հատկանիշներ։ Այս ամենի բացակայության դեպքում կուսակ-
ցությունը կարող է մոլորվել խայտաբղետ քաղաքական մրցապայքարում, ինչի մասին 
է վկայում կուսակցական լիդերների անհատական վերլուծության համեմատությունը 
բնակչության պատկերացումների հետ՝ լիդերների ուժի, ազդեցության և իրենց կու-
սակցությունների ժողովրդականության մասին1: Կուսակցական լիդերների տվյալ ու-
սումնասիրության առաջարկվող հայեցակարգը, իհարկե, կարող է տարածվել այլ տի-
պի ղեկավարների վրա, սակայն կարևորն այն է, որ այն թույլ է տալիս լուծել հիմնակա-
նում գործնական բնույթի հարցեր, մասնավորապես՝ կուսակցական լիդերի՝ քաղաքա-
կան էլիտայում հավաքագրման համակարգի օպտիմալացման ռազմավարությունների 
մշակման վերաբերյալ: 

Պետք է փաստենք, որ կուսակցական լիդերը, որպես քաղաքական գիտության 
հետազոտության առարկա, իր կարևոր և ազդեցիկ դերն ունի ոչ միայն քաղաքական 
լիդերության մեջ որպես նրա բաղկացուցիչ տարր, այլ նաև քաղաքական մրցապայքա-
րում, որտեղ հաջողության հասնելու համար կարևորվում են նրա անհատական հատ-
կանիշները և իրականացվող գործառույթները։ Հենց դրանց տիրապետման և անխա-
փան իրագործման արդյունքում է, որ կուսակցական լիդերը կարողանում է իր շուրջը 
համախմբել կուսակցական համակիրներին ու ընտրազանգվածին և մղել դեպի համա-
տեղ շահերի բավարարմանը։ 
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РЕЗЮМЕ 
Личные качества лидера партии и функции 
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В политологической литературе очень мало исследований, посвященных понятию 
«партийное лидерство». Постепенно возрастает значение партийных лидеров как составного 
элемента политического руководства в политической жизни. Доказательством этого является 
то, что политические партии, являясь одним из ключевых субъектов политических систем и 
процессов, почти всегда имеют партийного лидера, личность, которая благодаря своим 
характеристикам и харизме способна повести за собой политическую партию и ее 
последователей. В этом смысле очень важно уточнение вопроса о личностных 
характеристиках партийного лидера и выполняемых им функциях. 

Ключевые слова: партийный лидер, политический институт, политическая партия, 
правительство, электорат, политическая элита, функция.  

 
SUMMARY 

Personal Qualities of the Party Leader and Functions 
Poghosyan Vahe 

Yerevan State University,  
Faculty of International Relations 

Ph.D.Student 
Expert of the Historical and Political Analytical Center "Zoravar Sepukh" 

Yerevan, Armenia 
 

In the political science literature, there are very few studies devoted to the concept of “party 
leadership”. The importance of party leaders as an integral element of political leadership in 
political life is gradually increasing. The proof of this is that political parties, being one of the key 
subjects of political systems and processes, almost always have a party leader, a person who, 
thanks to his characteristics and charisma, is able to lead a political party and its followers. In this 
sense, it is very important to clarify the question of the personal characteristics of the party leader 
and the functions performed by him. 

Keywords: party leader, political institution, political party, government, electorate, political 
elite, function. 
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Հանրակրթական դպրոցներում «Մաթեմատիկա» դասընթացի ուսուցման կարևո-

րագույն խնդիրներից մեկը աշակերտների մոտ հաշվողական հմտությունների ձևավո-
րումն է, որոնց հիմք է հանդիսանում բանավոր և գրավոր հաշվումների հնարների գի-
տակցված և հաստատուն յուրացումը։ Սովորողների գիտակից և ամուր հաշվողական 
հմտությունների զարգացման համար շատ ուսուցիչներ օգտագործում եմ տարբեր մե-
թոդական հնարքներ և ձևեր: Հոդվածում առաջարկում ենք առանձնահատուկ ուշադ-
րություն դարձնել մոգական քառակուսիներին, որոնց լրացումը նպաստում է ոչ միայն 
հաշվողական հմտությունների և մաթեմատիկայի նկատմամբ հետաքրքրության ձևա-
վորմանը, այլև՝ մաթեմատիկայի տեսության և գործնականի կապի ապահովմանը: Աշ-
խատանքում մեկնաբանվել է, թե ինչպես է որոշվում քառակուսու մոգական հաստա-
տունը և քառակուսու մեջտեղում գտնվող թիվը, ինչպես կարելի է արդեն լրացված քա-
ռակուսու միջոցով ստանալ բազմաթիվ այլ մոգական քառակուսիներ: Ներկայացրել ենք 
նաև առաջադրանքների օրինակներ, որոնք կարող են տարրական դասարանների ու-
սուցիչները կիրառել մաթեմատիկայի դասարանական և արտադասարանային աշխա-
տանքներում: Դասարանական աշխատանքներում մոգական քառակուսիների լրացումը 
հնարավոր է կապել օրվա անցած նյութի հետ: Օրինակ՝ գումարի անհայտ բաղադրիչը 
գտնելը, գումարի և տարբերության հատկությունները (գումարելիները մի քանի միավո-

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 17.08.2022 
Տպագրության է երաշխավորել մ.գ.դ., պրոֆեսոր Ջ.Գյուլամիրյանը: 25.08.2022: 
Հոդվածը ընդունվել է տպագրության 5.09.2022: 
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րով (m, n, k) մեծացնելիս գումարը ևս նույնքան միավորով  (m+n+k) մեծանում է): Քա-
ռակուսիների մոգության բացահայտումն իմացումի հրճվանք է պատճառում աշակերտ-
ներին և մղում նոր բացահայտումների, ինչն էլ իր հերթին նպաստում է աշակերտների 
որոնողական կարողությունների ձևավորմանը: 

Այսպիսով՝ մոգական քառակուսիներ լուծելը նպաստում է հաշվողական հմտութ-
յունների զարգացմանն ու ամրապնդմանը, տրամաբանական մտածողության, սեփա-
կան գործունեությունը վերահսկելու և պլանավորելու կարողությունների, հետաքրքրա-
սիրության և մաթեմատիկայի նկատմամբ ճանաչողական հետաքրքրության զարգաց-
մանը, ինչն էլ փաստում է, որ դրանց առկայությունը ցանկալի (եթե ոչ պարտադիր) է 
տարրական դասարանների մաթեմատիկայի դասագրքերում: 

Բանալի բառեր՝ մոգական (կախարդական) քառակուսի, հաշվողական հմտութ-
յունների ձևավորում, կրտսեր դպրոցական, «Մաթեմատիկա» դասընթաց, թվաբանա-
կան գործողություններ, անհայտ բաղադրիչ գտնել: 

Ներածություն  
Հանրակրթական դպրոցներում «Մաթեմատիկա» դասընթացի ուսուցման կարևո-

րագույն խնդիրներից մեկը աշակերտների մոտ հաշվողական հմտությունների ձևավո-
րումն է, որոնց հիմք է հանդիսանում բանավոր և գրավոր հաշվումների հնարների գի-
տակցված և հաստատուն յուրացումը։ Սովորողների գիտակից և ամուր հաշվողական 
հմտությունների զարգացման համար շատ ուսուցիչներ օգտագործում եմ տարբեր մե-
թոդական հնարքներ և ձևեր: Մենք առաջարկում ենք այդ տեսանկյունով դիտարկել 
մոգական քառակուսիների լրացումը: 

Հին ժամանակներից, երբ մարդիկ սովորել էին  հաշվել, նկատել են, որ թվերն ու-
նեն տարբեր առեղծվածային հատկություններ, որոնք նրանք չեն կարողացել բացատ-
րել: Նման հատկությունների դրսևորումներից են այսպես կոչված կախարդական (մո-
գական) քառակուսիները։ Այս հատուկ քառակուսիները միշտ ուշադրություն են գրա-
վել ոչ այնքան իրենց մաթեմատիկական հատկություններով, որքան դրանցում թաքն-
ված առեղծվածային հատկություններով։ 

Մենք որոշեցինք պարզել, թե ինչպիսի քառակուսիներ են դրանք, և ինչու են 
դրանք ուսումնասիրում և՜ դպրոցականները, և՜ գիտնականները։ 

 

Նպատակ.  
Ելնելով վերոգրյալից՝ աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել մոգական քա-

ռակուսիները և տալ տեսական հիմնավորում տարրական դասարանների մաթեմա-
տիկայի դասընթացում մոգական քառակուսիների ընդգրկման համար։ 

Այս նպատակին հասնելու համար մենք առաջադրել ենք հետևյալ խնդիրները. 
 սահմանել «մոգական քառակուսի» հասկացությունը, 
 ուսումնասիրել մոգական քառակուսիների զարգացման պատմությունը, 
 դիտարկել տարբեր տեսակի մոգական քառակուսիներ, 
 ուսումնասիրել մոգական քառակուսիների օգտագործման օրինակներ մարդ-

կային գործունեության տարբեր ոլորտներում, 
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 վերլուծել տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասագրքերը և մեթոդական 
նյութերը, 

 հավաքագրել և մշակել մոգական քառակուսիների վերաբերյալ առաջադ-
րանքներ՝ նախատեսված տարրական դպրոցի համար, 

 որոշել տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում մոգական քառա-
կուսիների օգտագործման նպատակը, 

 կարևորել այս թեմայի հետագա ուսումնասիրության հեռանկարները: 
 
Գրական ակնարկ  
Կախարդական կամ մոգական քառակուսին nxn չափերով քառակուսի աղյուսակ 

է, որը լրացվում է թվերով այնպես, որ յուրաքանչյուր տողի, յուրաքանչյուր սյունակի և 
երկու անկյունագծերից յուրաքանչյուրի թվերի գումարը լինի նույնը: Այդ գումարը կոչ-
վում է մոգական հաստատուն՝ M: Օրինակ՝ 3x3 կախարդական քառակուսու ամենա-
փոքր կախարդական հաստատունը 15 է, 4x4 քառակուսինը՝ 34, 5x5 քառակուսինը՝ 
65:  

Եթե քառակուսու թվերի գումարները հավասար են միայն տողերում և սյունակնե-
րում, ապա այն կոչվում է կիսակախարդական կամ կիսամոգական: 

 «Ես թվաբանության մեջ ավելի գեղեցիկ բան չգիտեմ, քան այս թվերը, որոնք կոչ-
վում են ոմանք՝ մոլորակային, իսկ մյուսները՝ մոգություն»,- գրել է նրանց մասին հայտ-
նի ֆրանսիացի մաթեմատիկոս, թվերի տեսության ստեղծողներից մեկը՝ Պիեռ դե Ֆեր-
ման: [1]  

Մոգական քառակուսիներն առաջացել են հին ժամանակներում Չինաստանում: 
Հավանաբար «ամենահին» մոգական քառակուսին, որը հասել է մեզ, Լոշու սեղանն է 
(մոտ 2200 թ. մ.թ.ա.): Այն ունի 3x3 չափ և լցված է 1-ից 9-ը բնական թվերով: Այս քա-
ռակուսիում յուրաքանչյուր տողի, սյունակի և անկյունագծի թվերի գումարը 15 է: 

Ըստ լեգենդներից մեկի՝ Լո Շուի նախատիպը միացված սև և սպիտակ կետերի 
նախշեր, որը զարդարում էր հսկայական կրիայի պատյանը, որին չինական քաղա-
քակրթության առասպելական նախահայր Ֆուկին ժամանակին հանդիպել է Լո Շուի 
գետի ափին: Երկնային կայսրության բնակիչները Լոշու սեղանը սուրբ էին համարում, 
նրանց մտքով անգամ չէր անցնում նմանատիպ ավելի մեծ քառակուսիներ կազմել, 
ուստի վերջիններս սկսեցին հայտնվել միայն երեք հազարամյակ անց [2]: 

 
 
 
 

Նկ. 1 Կրիայի պատյանի նախշերը [3] 
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Չինաստանից կախարդական քառակուսիները տարածվել են նախ՝ Հնդկաստան, 
ապա՝ Ճապոնիա և այլ երկրներ: Արևելքում դրանք համարվում էին գաղտնի իմաստով 
լի կախարդական խորհրդանիշներ և օգտագործվում էին կախարդանքներում՝ հմայիլ-
ներում: 

«Մոգական» քառակուսիներ անվանումն առաջացել է արաբներից, ովքեր իրենց 
հատկությունների մեջ ինչ-որ առեղծվածային բան էին տեսնում և, հետևաբար, քառա-
կուսիները վերցնում էին որպես թալիսմաններ, որոնք պաշտպանում էին դրանք կրող-
ներին բազմաթիվ դժբախտություններից: [2] 

 
Բովանդակություն  
Տարրական դասարաններում մոգական քառակուսիներից ամենամատչելին 

հետևյալն է (տե՜ս նկ. 2), որի հաստատունը 15 է: Այս տարիքի երեխաների համար 
«հաստատուն» բառի փոխարեն օգտագործում ենք «բանալի թիվ» հասկացությունը: 

 
 
. 
 

Նկ. 2 

 
 

 

Գոյություն ունեն մոգական քառակուսիների մի քանի տեսակներ, սակայն մենք 
կդիտարկենք միայն 3x3 չափի քառակուսիները: Նման քառակուսիների ամենափոքր 
հաստատունը 15 է: Ահա թե ինչպես է այն պարզվում: 

Եղանակ 1: Այն հարմար է կրտսեր դպրոցականների համար: 
 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 4  10 + 5 = 45 

 

 
M = 45 : 3 = 15: Սա մոգական քառակուսու հաստատունն է: 
15 : 3 = 5: Սա մոգական քառակուսու մեջտեղում գրվող թիվն է: 
Եղանակ 2: Այս եղանակը նախատեսված է ուսուցիչների համար: 
Մոգական քառակուսին կարելի է հաշվել բանաձևի միջոցով.  

-ը տողերի քանակն է: 

Եթե , ապա : 
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Կառուցենք մոգական քառակուսին. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Նկ.   3   Մեջտեղում գրում ենք 5:  

 
Նկ. 4 Անկյուններում տեղադրում ենք զույգ թվերն այնպես, որ դրանց գումարը հավասար լինի 10: 

 
Նկ. 5 Հաջորդիվ ազատ վանդակներում տեղադրում ենք կենտ թվերն այնպես, որ 

քառակուսին դառնա մոգական:  
Վարվելով այս սխեմայով՝ կարելի է կառուցել 3x3 չափի մոգական քառակուսու 

բազմաթիվ օրինակներ: Այն իրենից ներկայացնում է կոմբինատորային խնդիր: 
Մինչ վերոգրյալի հետ աշակերտներին ծանոթացնելը ցանկալի է, որ 

աշակերտները մոգական քառակուսու լուծումն իրականացնեն մի քանի փուլով. 

 

  
Նկ. 6 Երբ բաց են թողնված յուրաքանչյուր տողում մեկ թվեր: 
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Նկ. 7 Երբ բաց է թողնված ավելի շատ թիվ: 

 

Նկ. 8 Երբ լրացված է միայն մեկ անկյունագիծը: 

 

Նկ. 9 Երբ քառակուսին դատարկ է, և աշակերտներին առաջարկվում է լրացնել 
այն, երբ բանալի թիվը 15 է: 

Երբ աշակերտները կյուրացնեն այս տիպի մոգական քառակուսիները լուծել 
(առաջին դասարանի առաջին կիսամյակ), կարելի է երկրորդ դասարանի առաջին 
կիսամյակում արդեն առաջարկել լուծել 3x3 չափի այնպիսի մոգական քառակուսիներ, 
որոնց բանալի թիվը 15 չէ: 

Մեկնաբանենք, թե ինչպես  է սա հնարարավոր: Մեզ արդեն հայտնի քառակուսու 
թվերը եթե մեծացնենք (փոքրացնենք) նույնքան միավորով  կամ մեծացնենք նույնքան 
անգամ, ապա էլի կստանանք մոգական քառակուսի: Օրինակ՝ կառուցենք մոգական 
քառակուսի, որի կենտրոնում գրված է 13: Սա նշանակում է, որ քառակուսու բոլոր 
թվերին պետք է ավելացնել 8՝ 13 – 5 = 8: 

16 9 14 

11 13 15 

12 17 10 

Նկ. 10 Այս դպեքում M = 39:  
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Այստեղ կարելի է քննարկել, որ բոլոր գումարելիները նույն միավորով մեծացնելու 

դեպքում գումարը մեծանում է այդ միավորի եռապատիկի չափով: Օրինակ՝ 15 + 3  8 

= 39 (տե՜ս նկ. 10): Երրորդ դասարանում աշակերտները ծանոթանում են գումարման 
հատկություններին, որոնցից մեկն էլ այս առաջադրանքի հիմքում է՝ գումարի 
փոփոխությունը կապված գումարելիների միաժամանակյա փոփոխության հետ: 

Այս աշխատանքը նպաստում է հաշվողական հմտությունների ձևավորմանը, 
մասնավորապես՝ 20-ի սահմանում, ապա 21-100-ի սահմանում գումարում և հանում 
կատարելու, անհայտ բաղադրիչը գտնելու, ինչպես նաև՝ մաթեմատիկայի նկատմամբ 
հետաքրքրությունների ձևավորմանը: 

Երբ երկրորդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում աշակերտները կծանոթանան 
բազմապատկում գործողությանը, այդժամ կարելի է առաջարկել այնպիսի մոգական 
քառակուսի, որի թվերից յուրաքանչյուրը մեծացվել է նույնքան անգամ: Օրինակ՝ 
քառակուսու կենտրոնում գրում ենք 15:  

15 : 5 = 3, հետևում է, որ մյուս թվերը ևս 3 անգամ պետք է մեծացնել: Բանալի 

թիվը ստացվելու է 45՝ 3  15: Երբ աշակերտներին սա ներկայացվի, ապա կարելի է 

հանգեցնել թիվը գումարով բազմապատկելու կանոնին. 3a + 3b + 3c = 3  (a + b + c) = 

3M:  
Երրորդ դասարանի սկզբում, երբ աշակերտները հեշտությամբ լուծում են մոգա-

կան քառակուսիները, կարելի է առաջարկել «բացահայտել մոգական քառակուսու 

գաղտնիքը», որը ներկայացրել ենք սկզբում՝ երկու եղանակով: Արդեն լուծված մոգա-

կան քառակուսիների «մոգության» բացահայտումն իմացումի հրճվանք է պատճառում 
աշակերտներին և մղում նոր բացահայտումների և փորձեր կատարելու: 

Այժմ նրանց կարելի է հանձնարարել նմանատիպ առաջադրանք. 
Լրացնել մոգական քառակուսին, եթե բանալի թիվը 42 է: (Բանալի թիվը պետք 

լինի երեքի պատիկ): 

Նկ. 11 

Արդեն գիտենք, որ քառակուսու կենտրոնի թիվը կարելի է գտնել հետևյալ կերպ.  
42 : 3 = 14:  Մնացած թվերը պետք է մեծացնել 9-ով՝ 14 – 5 = 9: Կստացվի 

հետևյալը. 

17 10 15 

12 14 16 

13 18 11 

Նկ. 12 
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Կարելի է առաջարկել ուսումնասիրել քառակուսու թվերը և գտնել օրինաչափութ-
յունը: 

Երբ այս նրբությունները յուրացվեն, ապա կարելի է հանձնարարել նմանատիպ 
առաջադրանքներ. 

1. Գտնել բանալի թիվը. 
           ա)   բ)   գ) 

10 9 14  10 3 8  15 16 11 

15 11 7 5 7 9 10 14 18 

8 13 12 6 11 4 17 12 13 

 

Որոշել, թե ինչ փոփոխություն է կատարվել մոգական հաստատունի հետ: 
2. Լրացնել մոգական քառակուսին, եթե. 
ա) 24, բ) 30, գ) 35, դ) 36:  

Մոգական քառակուսու շատ տեսակներ կան կապված վանդակների քանակի 
հետ, սակայն տարրական դպրոցում քննարկվում են 3x3 չափի մոգական քառակուսի-
ները, որոնց բազմազան կիրառությունները բավական են ապահովելու համար հե-
տաքրքրությունը մաթեմատիկայի նկատմամբ, հաշվողական հմտությունների ձևավո-
րումը և զարգացումը, ինչպես նաև՝ ակնառու կերպով տեսականի և գործնականի կա-
պը: Այս չափի մոգական քառակուսիները լրացնելու հմտությունների ձևավորումն ու 
զարգացումը կարող է բարերար հող ստեղծել մաթեմատիկական օլիմպիադաներում 
ընդգրկված 4x4 և 5x5 չափի քառակուսիների լրացման համար: 

 

Եզրակացություն  
Այսպիսով՝ մոգական քառակուսիները հաճախ ընդգրկված են ոչ ստանդարտ ա-

ռաջադրանքների հավաքածուներում: Նրանք հանդիպում են նաև մաթեմատիկական 
օլիմպիադաներում, կարելի է օգտագործել  արտադասարանական միջոցառումների 
ժամանակ։  

Մոգական քառակուսիներ լուծելը նպաստում է հաշվողական հմտությունների 
զարգացմանն ու ամրապնդմանը, տրամաբանական մտածողության, սեփական գոր-
ծունեությունը վերահսկելու և պլանավորելու կարողությունների, հետաքրքրասիրութ-
յան և մաթեմատիկայի նկատմամբ ճանաչողական հետաքրքրության զարգացմանը, 
ինչն էլ փաստում է, որ դրանց առկայությունը ցանկալի (եթե ոչ պարտադիր) է տար-
րական դասարանների մաթեմատիկայի դասագրքերում: 
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Одной из важнейших задач обучения «математике» в общеобразовательных школах 

является формирование у учащихся вычислительных навыков, основой которых является 
осознанное и твердое овладение приемами устных и письменных вычислений.  

В статье предлагаем обратить особое внимание на магические квадраты, заполнение 
которых способствует не только формированию навыков вычислений и интереса к 
математике. Мы также представили примеры заданий, которые учителя начальных классов 
могут применять в классной и внеклассной работе по математике.  

В работе было истолковано, как определяется магическая константа квадрата и число в 
середине квадрата, как можно получить множество других магических квадратов с помощью 
уже заполненного квадрата. В классных работах заполнение магических квадратов можно  
связать с новым темой. Например, нахождение неизвестного компонента суммы, свойства 
суммы и разности (при увеличении сумм на несколько единиц (m, n, k) сумма увеличивается 
еще на столько же единиц (m+n+k)). Открытие магии квадратов вызывает восторг у учеников 
и побуждает к новым открытиям, что, в свою очередь, способствует формированию 
поисковых способностей учеников. 

Таким образом, решение магических квадратов способствует развитию и укреплению 
вычислительных навыков, развитию логического мышления, умений контролировать и 
планировать свою деятельность, любознательности и познавательного интереса к математике, 
что и свидетельствует о том, что их наличие желательно (если не обязательно) в учебниках по 
математике начальных классов. 

Ключевые слова: Магический квадрат, формирование вычислительных навыков, 
младшый школьник, курс "Математика", арифметические операции, поиск неизвестного 
компонента 
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One of the most important tasks of teaching "mathematics" in secondary schools is the 
formation of students' computing skills, the basis of which is a conscious and firm mastery of oral 
and written computing techniques. 

In the article we propose to pay special attention to magic squares, the filling of which 
contributes not only to the formation of computing skills and interest in mathematics. We also 
presented examples of tasks that primary school teachers can use in classroom and extracurricular 
work in mathematics. 

In the work, it was interpreted how the magic constant of the square and the number in the 
middle of the square are determined, how many other magic squares can be obtained using an 
already filled square. In class papers, the filling of magic squares can be associated with a new 
theme. For example, finding an unknown component of the sum, the properties of the sum and the 
difference (when the sums increase by several units (m, n, k), the sum increases by the same number 
of units (m+n+k)). 

The discovery of the magic of squares causes delight in the knowledge of students and pushes 
them to new discoveries, which, in turn, contributes to the formation of students' search abilities. 

Thus, the solution of magic squares contributes to the development and strengthening of 
computational skills, the development of logical thinking, the ability to control and plan their 
activities, curiosity and cognitive interest in mathematics, which indicates that their presence is 
desirable (if not mandatory) in primary school math textbooks. 

Keywords: Magic square, formation of computational skills, junior schoolchild, course 
"Mathematics", arithmetic operations, search for an unknown component 
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ԳՐԱԲԱՐԻ ԱՆՑՅԱԼ ԴԵՐԲԱՅԻ ՁԵՎԱԻՄԱՍՏԱՅԻՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ  «ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ 
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Սույն հոդվածում փոխգործուն տարբեր մեթոդների կիրառմամբ անդրադառնում 

ենք  գրաբարի անցյալ դերբայի՝  իբրև ձևաբայի և դերբայի քննությանն ու արժևորմա-
նը լեզվի զարգացման հին հայերենի գոյավիճակում: Խնդրո առարկա իրողությունը ու-
սուցանում ենք հինհայերենյան  բնագրային նյութերի հիման վրա: Անցյալ դերբայի հա-
մաժամանակյա ուսուցումը կարևոր և անհրաժեշտ է, քանի որ այն ներկայացնում է 
լեզվի պատմական զարգացման  ընթացքում տեղի ունեցող տեղաշարժերը անկախ և 
կախյալ դերբայների սահմանագծում և ամբողջացնում է հայերենի բայական համա-
կարգում գլխավոր և մասամբ նաև երկրորդական բաղադրյալ ժամանակաձևերի հիմ-
նամասը կազմող կառույցների ձևավորման և զարգացման նկարագրությունը:  

Աշխատանքում մեր կողմից առաջարկված երեք դասաժամերի ընթացքում և՜ ա-
վանդական, և՜ նոր մեթոդների կիրառմամբ (զրույց, դասախոսություն, մտագրոհ, հար-
ցադրումներ, խմբային և գործնական աշխատանքներ, գծապատկեր) փորձում ենք 
բացատրել անցյալ դերբայի կազմության սկզբունքը, ուսուցանել անցյալ դերբայով և 
օժանդակ բայերով կազմված դիմավոր ժամանակաձևերի կառուցատիպերը, ցույց 
տալ անցյալ դերբայի ձևաիմաստային երկփեղկումը վաղակատար և հարակատար 
դերբայների, որոնք լեզվական կիրառությունների հստակեցման հետևանքով արդեն 
տարորոշված դրսևորումներ ունեցան: 

Դասաժամերի ընթացքում ցույց ենք տալու անցյալ դերբայի հետ ենթակայի՝ ուղ-
ղական կամ սեռական հոլովով արտահայտվելու առանձնահատկությունը, անդրա-
դառնում ենք նաև անկախաբար գործածված անցյալ դերբայի և՜ բայական, և՜ անվա-
նական գործառույթների քննությանը:  

Բանալի բառեր` հին հայերեն, անցյալ դերբայ, կախյալ դերբայ, անկախ դերբայ, 
ձևաբայ, բայական և անվանական գործառույթների ուսուցում, փոխգործուն մեթոդներ: 

 
Ներածություն  
Հայերենը բայակենտրոն լեզու է, և պատահական չէ, որ բայը հայ լեզվաբանութ-

յան մեջ ենթարկվել է մանրազնին քննության: Սակայն բայական համակարգին առնչ-

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 13.08.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել բ.գ.դ.,պրոֆեսոր՝ Լ.Մ.Խաչատրյանը:22.08.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 2.09.2022: 
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վող շատ իրողություններ կարիք ունեն նորովի դիտարկվելու, եղած տարակարծութ-
յուններն արժևորելու և դրանք գիտականորեն հիմնավորելու առումներով: 

Անցյալ դերբայը գրաբարում բազմարժեք է, համապատախանում է արդի հայերե-
նի վաղակատար և հարակատար դերբայներին, որոնց ձևավորումը միջին հայերենում 
հիմք հանդիսացավ սահմանական եղանակի նոր բաղադրյալ ժամանակաձևերի հա-
րացույցների ձևավորման համար: Այդ կառույցներն անցան նոր գրական հայերենի եր-
կու տարբերակներին, սակայն տարբեր նկարագրով:  

Ուստի գրաբարի անցյալ դերբայի ուսուցումը բանասիրության մեջ կարևոր և անհ-
րաժեշտ է՝ ամբողջացնելու բայական համակարգի կարևորագույն մասը կազմող դեր-
բայների ձևաբանական, շարահյուսական և դրանցից բխող ոճական հատկանիշների 
քննությունը: 

Բովանդակություն 
Աշխատանքի բովանդակությունը կազմում են ուսումնասիրության հիմնախնդիրնե-

րը և հետազոտության բերած գիտական  նորույթը։ 
Հիմնախնդիրները: Մենք կարևորում և արժևորում ենք արդիական մեթոդների կի-

րառումը ոչ միայն դպրոցում, այլև՝ բուհական համակարգում: Ուսումնական գործընթա-
ցը միշտ էլ կարիք ունի նորացման, ուսումնառության ավելի ժամանակակից և առավել 
արդյունավետ ձևերի և մեթոդների ներդրման: 

Մենք ուսուցման համար նախընտրելի ենք համարում խառը տիպի դասեր, ինչպես 
նաև՝  համագործակցային դասեր՝ ԽԻԿ համակարգով1: 

Ուսուցման ավանդական ձևերի կողքին ներկայացվելու են նոր՝ արդիական ձևեր և 
մեթոդներ, որոնք, մեր կարծիքով, նպաստելու են ուսուցման գործընթացի խթանմանը: 

Կիրառելի մեթոդներն են՝ մտագրոհ, գծագրական հետազոտություն, խմբային 
հնարներ, դասախոսություն, խմբավորում: 

Հետազոտության նորույթը: Վերոբերյալ մեթոդների կիրառմամբ փորձել ենք վեր 
հանել անցյալ դերբայի իմաստային, ձևաբանական, ոճական-շարահյուսական առանձ-
նահատկությունները լեզվի զարգացման հին հայերենի գոյավիճակում։ 

 Ելնելով այն հանգամանքից, որ գրաբարի անցյալ դերբայը իմաստագործառա-
կան լայն դրսևորումներ ունի` մենք առաջարկում ենք այն ուսանողներին մատուցել ե-
րեք դասաժամերի ընթացքում՝ նպատակ ունենալով՝  

 բացատրել հին հայերենի անցյալ դերբայի կազմությունը, ձևագործառական 
բնութագիրը,  

 համաժամանակյա քննությամբ ցույց տալ անցյալ դերբայի ոչ միայն ձևաբանա-
կան, շարահյուսական, այլև՝ ոճական հատկանիշները՝ բացահայտելով այն նորմերն ու 
բացառությունները, որոնք բնորոշ են եղել նրան՝ իբրև ձևաբայի և դերբայի: 

Դաս I - Անցյալ ձևաբայի ուսուցումը հին հայերենում, 
Դաս II - Անկախաբար գործածված անցյալ դերբայի՝ բայական իմաստով կիրա-

ռությունների ուսուցում հին հայերենում,  
Դաս III - Անցյալ դերբայի անվանական գործառույթների ուսուցումը հին հայերե-

նում: 
Դաս - Անցյալ ձևաբայի ուսուցումը հին հայերենում: 

                                                            
1 Ուսուցման ժամանակակից մեթոդների, հնարների և վարժությունների մասին տե´ս 16։  
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Դասի նպատակներն են՝  
 բացատրել անցյալ դերբայի կազմության սկզբունքները1,  
 անդրադառնալ անցյալ դերբայով և օժանդակ բայերով (եմ, էի, իցեմ, լինիմ, կամ,       

ունիմ) կազմված ժամանակաձևերի  քննությանը2,  
 ներկայացնել անցյալ դերբայով վերլուծական ժամանակաձևերի և ենթակայի 

համաձայնությունը3,  
 բնագրային նյութերի հիման վրա ձևավորել անցյալ դերբայով կազմված վեր-

լուծական ժամանակաձևերի ուսումնասիրություն կատարելու հմտություններ։ 
Կիրառելի մեթոդներն են՝ զրույց, դասախոսություն, մտագրոհ, խմբային հետազո-

տություն, վարժություններ: 
Դասի ընթացքը ներկայացնում ենք քայլաշարերով: 
Քայլ I 
Խթանման փուլ 
Այս փուլում կիրառում ենք զրույցի մեթոդը, որն առավել հին մեթոդներից է4, զրույ-

ցի միջոցով դասախոսը կատարում է ուսուցանվող նյութի նախնական ներմուծում՝ 
հաշվի առնելով լսողների ընկալունակությունը և արդեն ունեցած այն գիտելիքների 
վերհիշումը, որոնք կապված են հաղորդվող նյութի հետ: Այս փուլում կարելի է ընտրել 
առանցքային հարցեր, ինչպիսիք են՝ «Թվարկել գրաբարի դերբայները», «Ինչպե՞ս է  
կազմվում գրաբարի անցյալ դերբայը», «Թվարկել ժամանակակից հայերենի դերբայ-
ներն ու ձևաբայերը»:  

Քայլ II 
Իմաստի ընկալման փուլ, ընտրված մեթոդ՝ դասախոսություն: 
Դասախոսությունը տեղեկատվության, նյութի համակարգված ներկայացումն է 

դասախոսի կողմից: Դասախոսը (10-15 րոպե) կարդում է դասախոսություն «Հին հայե-
րենի անցյալ դերբայի կազմությունը և նրանով կազմված բաղադրյալ ժամանակաձևե-
րի քննությունը» թեմայով: 

Դասախոսություն 
«Անցյալ դերբայ» տերմինը կիրառվել է գրաբարի քերական Արսեն Բագրատունու 

կողմից, սակայն նա այս դերբայի՝ որպես բայական հասկացության մասին խոսում է 
վերապահությամբ և անցյալ դերբայը համարում նաև ածական5: Մանրամասն և տար-
բեր աղբյուրներից ուսանողներին տեղեկություն է տրվում անցյալ դերբայի -եալ վեր-
ջավորության առաջացման, ստուգաբանման, կազմության վերաբերյալ: Քննարկվում 
են Ա. Տոմսոնի, Ք, Պատկանյանի, Ա. Մեյեի, Հ. Աճառյանի և այլոց կարծիքները –եալ 
մասնիկի առաջացման վերաբերյալ1: Գրատախտակին գրված բնագրային օրինակնե-

                                                            
1 Անցյալ դերբայի կազմության մասին տե´ս հետևյալ աշխատությունները`  Բագրատունի Ա., 
1852, 199։  Աբեղյան Մ., 1906, 102։  Աբրահամյան Ա.,  1953,  էջ 61,  էջ 167-168:  Խաչատրյան Լ., 
Թոսունյան Գ., 2004,   էջ 180-181։ 
2 Աբրահամյան Ա.,  1953,  341-345: Ավետիսյան Հ.,  Ղազարյան Ռ., 1992, 174-175 
3 Այտընեան Ա., 1866,  էջ 450: Աբրահամյան Ա., 1953,  էջ 343:  Մալխասյանց Ստ., 1891,էջ  43: 
4 Յուզբաշյան, Աշխ., 2014, էջ 13: 
5 Բագրատունի Ա.,1852,  էջ 199:  
1 Томсон А., 1890,  254. Патканов  К., 1864,104. Աճառյան Հ.,1940,  էջ 31: Ղազարյան Ս., 1961, 
էջ 379: 
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րի հիման վրա հստակեցվում և պարզաբանվում են –եալ//եցեալ՝ սիրեալ-սիրեցեալ, 
գրեալ-գրեցեալ բաղադրիչներով ձևավորվող դերբայների վերաբերյալ այն թյուր և ար-
հեստածին պնդումները, թե –եցեալ-ով կազմվածները կրավորական են, իսկ առանց –
եց-ի կազմվածները՝ ներգործական: Այս դերբայի երկու տարբերակների միջև ներգոր-
ծական և կրավորական սեռերն առանձնացնելը սխալ է1: 

Իբրև ձևաբայ՝ անցյալ դերբայն օժանդակ բայի խոնարհված ձևերի հետ կազմում 
է երեք բաղադրյալ ժամանակաձևեր՝ 1)սահմանական եղանակի վաղակատար-հարա-
կատար ներկա (գրեալ եմ), գրաբարյան այս ժամանակաձևը համապատասխանում է 
արդի գրական հայերենի սահմանական եղանակի ներկայի վաղակատարին և ներկա-
յի հարակատարին, 2) վաղակատար-հարակատար անցյալ (գրեալ էի), իմաստային 
տեսանկյունից այս ձևերը համապատասխանում են արդի հայերենի անցյալի վաղա-
կատար և անցյալի հարակատար ժամանակաձևերին,  3) ստորադասական եղանակի 
բաղադրյալ ապառնի (գրեալ իցեմ), որը համարժեք է արդի հայերենի հարակատար 
դերբայով կազմվող երկրորդական ժամանակաձևերին: Ավելի հասկանալի դառնալու 
համար գրատախտակին գրում ենք անցյալ դերբայով կազմված բաղադրյալ ժամանա-
կաձևերի հարացույցը. 

 
Սահմ. եղ. վաղ.-հարակ. ներկա            սահմ. եղ. վաղ.-հարակ անցյալ  

              (հարակատար)                                                        (գերակատար) 
գրեալ եմ            գրեալ եմք                                            գրեալ էի                   գրեալ էաք 
գրեալ ես           գրեալ էք                                               գրեալ էիր                  գրեալ էիք      
գրեալ է             գրեալ են                                               գրեալ էր                    գրեալ էին   
ստորադ. եղ.  բաղադրյալ ապառնի 
 
գրեալ իցեմ                   գրեալ իցեմք 
գրեալ իցես                    գրեալ իցէք 
գրեալ իցէ                       գրեալ իցեն                                                

Ուսանողները պետք է տեղեկացված լինեն, որ գրաբարի վերլուծական ժամա-
նակների կազմում անցյալ դերբայի հետ որպես օժանդակ բայ կարող են գործածվել 
նաև եմ, լինիմ, կամ, ունիմ, երբեմն էլ՝ գոմ բայերը` կայր զարմացեալ, հրամայեալ լինէր, 
նկարեալ ունէր, գոյր ընդդիմացեալ:  

Շատ կարևոր է ուսանողների ուշադրությունը կենտրոնացնել անցյալ դերբայի 
հետ ենթակայի՝ ուղղական կամ սեռական հոլովով դրվելուն, ինչպես՝ գրեալ է իմ, 
գրեալ եմ ես2: 

Անցյալ դերբայը կարող է հանդես գալ ք հոգնակերտով և թվով համաձայնել են-
թակային՝ «Եւ որ մնացեալք իցեն՝ թուով լիցին» (Ագաթ., 342): «….որպէս զեղբայրս հա-
րազատս անբաժին յղփացեալք էին միում ուրախութեան….իբրև զինու վառեալք էին» 
(Եղ., 198): «Որք աքսորեալք էին, և կեցեալք էին իւրաքանչիւր քաղաքս» (Բուզ., 172): 

Վերլուծական ժամանակների կազմության ժամանակ անցյալ դերբայը երբեմն 
հոդ է ստանում՝ «Եւ այժմ տեսանես զՔրիստոս, առ որ անձկացեալն ես» (Ագաթ., 108):  

                                                            
1 Շահվերդյան Թ., 2001,  էջ 117-118: Մենք համակարծիք ենք Թ. Շահվերդյանի տեսակետին։ 
2 Այտընեան Ա,  1886, 450։ Աբրահամյան Ա.,  1953,  էջ 343: 
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«Կամ զիա՞րդ խօսիցիմ ի հաշտութիւն վաստ այնոցիկ, ոյք փախուցեալն են» (Բուզ., 
66): «…որ փառաւորեալդ ես ի վերայ ամենայն տիեզերաց» (Բուզ., 302): «զոր յանձան-
ձեալսդ և սնուցեալսդ է» (Ագաթ., 82): «Այլ դուք, որ այժմ յերեցունց աշխարհաց եկեալդ 
էք տանուտէրք և սեպուհք» (Փարպ., 118): 

Քայլ III  
Դասախոսության մեջ արծարծված խնդիրներն ավելի լավ ընկալելու և ամրապն-

դելու համար ուսանողներին տրվում են հարցեր՝ «Ինչպե՞ս է կազմվում անցյալ դերբա-
յը», «Ի՞նչ ժամանակաձևեր է կազմում օժանդակ բայերի հետ», «Ի՞նչ իմաստներ են 
արտահայտում անցյալ դերբայով կազմված բաղադրյալ ժամանակաձևերը, հանձնա-
րարվում են վարժություններ, ընդ որում բնագրային հատվածներ կարելի է վերցնել ոչ 
միայն դասական շրջանից (Բուզանդ, Կորիւն, Եղիշէ, Փարպեցի, Ագաթանգեղոս), այլև 
հին հայերենի ետդասական և նախամիջին շրջաններից (VI-XI դդ.), քանի որ մեր նպա-
տակը անցյալ դերբայի ձևաիմաստային երկփեղկումը բացահայտելն է: VII-XI դարե-
րում անցյալ դերբայի ուսումնասիրության համար նյութ կարելի է վերցնել Սեբեոսի 
«Պատմութիւն ի Հերակլն», Հովհ. Մամիկոնյանի «Պատմութիւն Տարօնոյ», Մ. Կաղան-
կատվացու «Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի», Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ող-
բերգութեան», Թ. Արծրունու «Պատմութիւն տանն Արծրունեաց» երկերը: 

Վարժություն 
Հին հայերենի մատենագրությունից քաղված օրինակների հիման վրա գտնել 

անցյալ դերբայով կազմված բաղադրյալ ժամանակաձևերը, դասակարգել դրանք, 
թարգմանել արդի արևելահայերեն, ուշադրություն դարձնել անցյալ դերբայի հետ են-
թակայի՝ ուղղական կամ սեռական հոլովով դրվելուն: 

« ….որ ոչ երբէք հեղգացել եմք յարքունի վաստակս» (Եղ., 19): « Մինչ չև ծնեալ 
էին, և մինչ չև մի ինչ բարի կամ չար գործեալ էին, ասէ» (Եզն., 134): «Ասէ ցմիւս անդա-
մալոյծին՝ թէ թողեալ լիցի քեզ մեղք քո» (Եզն., 64): «Եւ եկեալ էք ի վատի խնդիր և պա-
տահէք չարի եւ կորնչիք» (Փարպ., 298): «Քանզի ամենայն անձն երկիւղիւ եւ կամաւ 
լսէր հրամանի նորա, իբրև թագաւորի, որ կարգեալ իցէ յԱստուծոյ ի վերայ երկրի» (-
Փարպ., 364): «Եւ ասէր՝ եթէ զարմացեալ եմ ես զոր ինչ տեսի» (Ագաթ., 308): «Ի բա-
զում պատերազմունս մտեալ է իմ» (Եղ., 100): «Նմանեալք լինէին այնմ հօտի խա-
շանց» (Բուզ., 54): «Իսկ եթէ դու ի տգիտութեան վրիպեալ ես, ես որ հաստատունս գի-
տեմ, ոչ կարեմ գալ զկնի քո մոլորութեանց» (Եղ., 72): «Եթէ յաջողեալ իցեն յահի քում և 
պահել իցեն ի մեծութեան եւ փափկանան ուրախութեամբ ի պակասելի կեանս» ( Եղ., 
111): «Զի զերծեալ էր ի բերանոյ առիւծու և անկեալ ի բերան թշնամեաց» (Սեբ., 76): «-
Յանդունդս ոք խորոց իցէ ընկլուզեալ» (ԳՆ, 257): «Եթէ ի գաւառն Տարաւնոյ երկուս 
բագինս մնացեալ են» (ՀՄ, 79): «Այս է՝ զոր զահի հարեալ էի ի սկզբան պատմու-
թեանս» (ՄԿ, 31): «Մինչ անցեալ է ըստ քանակութեան և վրիպեալ» (ԳՆ, 264): «Ոչ 
հայթայթմամբ խորտակեալ մարմնոյն» (ԳՆ, 297):  

Բնագրային վկայությունները փաստում են, որ անցյալ դերբայը մինչև 10-րդ դար 
փոփոխության չի ենթարկվել: 

II դաս: 
Այս դասը ևս առաջարկում ենք անցկացնել ԽԻԿ մեթոդական համակարգով, գոր-

ծածվող մեթոդներն են՝ դասախոսություն, խմբային աշխատանք, վարժություններ: 
Դասի ընթացքը՝ խթանման փուլ:  
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Տանը հանձնարարված նյութի ստուգմամբ ամփոփում ենք գրաբարի անցյալ դեր-
բայով կազմված բաղադրյալ ժամանակաձևերի քննությունը և անցնում նոր դասի բա-
ցատրմանը: 

Երկրորդ դասի թեման է՝ «Անկախաբար գործածված անցյալ դերբայի՝ բայական ի-
մաստով կիրառությունները հին հայերենում»: 

Իմաստի ընկալման փուլ. Ընտրված մեթոդ՝ դասախոսություն (4-5 րոպե): 
Գրաբարում անցյալ դերբայը գործածվում է առանց օժանդակ բայի և «ինքնին 

միայնակ վարի յաճախ փոխանակ դիմաւոր բայի»1: 
Գրատախտակին գրվում են օրինակներ՝ «Արարեալ զերկինս խորանարդ հաս-

տահարկ, և զերկիր թանձրայատակ աղխեալ, սեղմեալ, և զերկինս կախեալ զոչնչէ, և 
զերկիրս ի վերայ ոչնչի կացուցեալ» (Ագաթ., 134): 

Շարունակելով դասախոսությունը՝ նշում ենք, որ այս կառույցները դիմավոր նա-
խադասության արժեք ունեն հետևյալ հիմնավորումներով. 

ա) սրանց հետ ենթական գործածվում է ուղղական կամ սեռական հոլովներով, 
բ) նրանք թարգմանվում են իբրև արդի հայերենի դիմավոր նախադասություններ, 
գ) տվյալ խոսքային տիրույթում նրանց դեմքն ու թիվը համարժեք են դառնում դի-

մային կառույցներին: 
Իմաստի ընկալման փուլ: Հիմնավորման համար գրում ենք բնագրային օրինակ-

ներ՝ «…և զնոյն մեռեալ և թաղեալ և ապա յարուցեալ և վերացեալ յերկինս» (Եղ., 27)՝ (-
Նույնը մեռավ, թաղվեց, հարություն առավ և երկինք վերացավ): «Որում և հասեալ ժա-
մանեալ հայրաբարուին Գտայ…» (Կոր., 108)՝ (Նրա մոտ եկավ հասավ հայրաբարո 
Գիտը): «Եւ փութանակի ժաղովեալ և առեալ գնացեալ զբազմութիւն քաջ» (Սեբ., 74): 
«Եւ նորա զայս լուեալ առեալ վեց հազար այր» (ՀՄ, 214): 

Վերոբերյալ նախադասությունները փաստում են, որ անցյալ դերբայն անկախա-
բար ևս կարող է գործածվել դիմավոր բայի իմաստով: Շարունակելով անցյալ դերբա-
յի՝ անկախաբար ուսուցումը՝ կառանձնացնենք որոշակի հետաքրքիր կառուցներ: 

Անցյալ դերբայը բայական իմաստով կարող է թարգմանվել՝ 
ա) դիմավոր բայի իմաստով, 
բ) այն դիմավոր բայի եղանակաժամանակային իմաստով, որին զուգահեռ գոր-

ծածվում է, 
գ) անորոշ դերբայի գործիական հոլովով: 
Անցյալ դերբայի նշված գործառույթներն ամրապնդելու համար ուսանողներին 

տրվում է խմբային աշխատանք:  
Առաջարկում ենք լսարանը բաժանել երեք խմբի: 
Խումբ I- Հանձնարարվում է գտնել այն կառույցները, որտեղ անցյալ դերբայը 

թարգմանվում է անորոշ դերբայի գործիական հոլովով: 
Խումբ II- Ուսանողներին հանձնարարվում է առանձնացնել այն նախադասություն-

ները, որտեղ անցյալ դերբայը թարգմանվում է այն դիմավոր բայի եղանակաժամանա-
կային իմաստով, որին զուգահեռ գործածվում է: 

Խումբ III- Հանձնարարվում է գտնել այն նախադասությունները, որտեղ անցյալ 

                                                            
1Բագրատունի Ա., 1852,  119: 
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դերբայը թարգմանվում է անորոշ դերբայի գործիական հոլովով: 
Վարժություն 
Ապա ողջոյն տուեալք (տվեցին) զցանկալի ողջոյն միմեանց, անցեալ (անցան) ընդ 

կամուրջն Տափերայ, մտեալ (մտան) ի քաղաքն մեծ յԱրտաշատ» (Փարպ., 50): «Եւ 
տեսեալ (տեսավ) զնա Զրուանայ, գիտաց եթէ Որմիզդ որդի նորա է» (Եզն., 114): «Զի 
ոմն ընդունելի պատարագաւ արդար կոչեցեալ, եւ այլ ոմն ամենակուլ մահուանն կե-
նօք երեւեալ (երևաց)» (Կոր., 84): «Զայն իբրև լուաւ թագաւորն՝ յոյժ ցնծացեալ բերկրե-
ցաւ (ցնծաց և ուրախացավ)» (Եղ., 48): «Ապա երթեալ հասանէր (գնում հասնում էր) ի 
գաւառին Բասենոյ ի մէջ մայրեացն» (Փարպ., 192): «Եւ ինքն յոյժ ցնծացեալ ուրախա-
նայր (ցնծում և ուրախանում էր) ոչ այնչափ ընդ թագաւորութիւնն» (ՄԿ, 67): «Եւ ան-
դեն չու արարեալ խաղայր գնայր հասաներ (ճանապարհվեց շարժվեց գնաց հասավ) 
յաշխարհն Պարսից» (Եղ., 128): «….իջուցեալ (իջեցնելով) ի փայտէն եդին ի գերեզմա-
նի» (Ագաթ., 264): «….ամաչեցեալ կորանային (ամաչելով կորացնում էին) և ընդ երկիր 
պշնուին (Եղ., 84)»: «….և յետս ընդդէմ կործանեալ (կործանելով) փչեց զոգին ի ձեռս 
խրհրդածովն իւրոյ սատանայի» (ԹԱ, 100): 

Կշռադատման փուլ 
Դասի կշռադատման փուլում համոզվելով, որ նոր նյութը բավարար չափով յու-

րացված է՝ փորձում ենք ամփոփել անցյալ դերբայի անկախաբար՝ բայական իմաս-
տով գործառույթները հին հայերենի մատենագրության մեջ: Այս փուլում դարձյալ կար-
ևորում ենք լսարանի մասնակցությունը, տրվում են առանցքային հարցեր՝ «Անցյալ 
դերբայը կիրառվու՞մ է անկախաբար», «Ինչպե՞ս են թարգմանվում անկախաբար գոր-
ծածված անցյալ դերբայով կառույցները», «Ինչպիսի՞ կառույցներ կարելի է առանձ-
նացնել»:  

Տանը հանձնարարվում է գրաբարի տարբեր դասագրքերից տեքստային թարգ-
մանություններ կատարել՝ շեշտը դնելով անցյալ դերբայի՝ բայական իմաստով անկախ 
գործածություններին: 

III դաս: 
Առաջարկում ենք անցկացնել ԽԻԿ համակարգով՝ գործնական աշխատանքների, 

զրույցի, գծապատկերի կիրառմամբ: 
Երրոդ դասի թեման է՝ «Անցյալ դերբայի անվանական գործառույթները հին հայերե-

նում» 
Դասի ընթացքը՝ խթանման փուլ. 
 հակիրճ անդրադառնալ անցյալ դերբայ+օժանդակ բայերով կազմված կաղա-

պարների կրկնությանը,  
  անկախաբար՝ բայական իմաստով կիրառություններին,  
 ստուգել տնային առաջադրանքները: 
Իմաստի ընկալման փուլ. ընտրված մեթոդ՝ գործնական աշխատանքներ: 
Ուսանողներին հիշեցվում է, որ գրաբարում անցյալ դերբայը հոլովվում է՝ ենթարկ-

վելով  անվանական ո հոլովման, որից հետո ուսանողներից մեկին հանձնարարվում է 
գրատախտակին  գրել հոլովման հարացույցը: 
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Եզակի  թիվ                                                              Հոգնակի թիվ 
 
Ուղղ. մնացեալ                                                         մնացեալք    
Հ.    (զ) մնացեալ                                                     (զ) մնացեալս       
Ս.   մնացելոյ                                                           մնացելոց   
Տ.   մնացելոյ                                                           մնացելոց     
Բ.  ի  մնացելոյ                                                        ի մնացելոց 
Գ. մնացելով                                                           մնացելովք 
Ն.  ի մնացեալ                                                        ի մնացեալս 
 

Այս ամենից հետո պարզ է դառնում, որ անցյալ դերբայը նախադասության մեջ 
կարող է հանդես գալ շարահյուսական այն բոլոր պաշտոններով, որոնք բնորոշ են գո-
յականին և ածականին, և դրանք ոչ թե փոխանվանական գործածություններ են, այլ՝ 
գրաբարի անցյալ դերբային բնորոշ գործառույթներ: Անցյալ դերբայը կարող է գործած-
վել գոյականի, ածականի, մակբայի ձևաբանաշարահյուսական արժեքներով:  

Իմաստի ընկալման փուլ: 
Ստորև առաջարկում ենք բնագրային օրինակներ շարահյուսական վերլուծութ-

յունների համար (որոշել անցյալ դերբայի շարահյուսական պաշտոնները): 
Վարժություն 
«Եւ ասացեալքն  ի թագաւորէն կատարէին առ վաղիւն» (Փարպ., 108): «Եւ գովե-

լիք են, որպէս իմաստասիրեցեալքն» (Խոր., 10): «….մի ընկղմեսցի նաւ հաւատոց մե-
րոց ի մէջ ալեկոծեալ ծովու մեղաց»  (Եղ., 306): «Եւ յետ այսորիկ էառ իւր զկինն սպա-
նելոյն զՓառանձեմն» (Բուզ., 192): «Եւ ամենայն ժողովրդոց աշխարհիս Հայոց՝ ձեզ նե-
ղելոցդ և վշտակցելոցդ, գանալից դեղելոց և խրատելոցդ, յանձանձելոց զգուելոց սփո-
փելոցդ և սիրեցելոցդ ի Հաւրէն երանաւորէ» (Սեբ., 118): «Իսկ Արշակ թագաւորն սի-
րով ունէր և սիրով լսէր պատգամին և հաւանէր զասացելոցն» (Բուզ., 200): «….զոր ա-
ռաքելովքն քարոզեցեր քոց ստացուածոց յաշխարհի» (Բուզ., 270): «….մարզպանն 
պարսիկ որ երթայ յաշխարհն՝ կնաւ երթայ և որդւովք, դրամբ և սիրելովք, ծառայիւք և 
աղախնեօք» (Փարպ., 430): «Իսկ Տէրն, ըստ ասացելոյն իւրոյ, յարուցեալ յաւուրն եր-
րորդի» (Ագաթ., 264): «Եւ ի բազում յայլ տեղիս գողաբար սողացաւ և եմուտ իբրև զօձ 
ի մէջ ամրացելոցն» (Եղ., 184): «Ի կիր արկանէ այնուհետև նշանակել միանգամայն 
զփորձութիւնս ի վերայ յարձակեալս» (Կոր., 84):  

Այս ամենն ամփոփելուց հետո ուսանողներին կարելի է տեղեկություն տալ անցյալ 
դերբայի ոճական առանձնահատկությունների մասին V-XI դարերի մատենագրության 
շրջանակներում: 

Ստորև ներկայացվող վարժություններում կարելի է ցույց տալ անցյալ դերբայի ո-
ճական  կիրառությունները. 

ա) անցյալ դերբայը որպես բայական ավելադրություն.  
Հին հայերենի մատենագրության մեջ հետաքրքիր ոճական առանձնահատկութ-

յուն են դրսևորում անցյալ դերբայով կազմված բայական ավելադրությունները: Ավե-
լադրությունը  քերականական տվյալ ձևի մոտ համանիշ որևէ բառի գործածությունն է՝ 
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իմաստի սաստկացման կամ ոճին զարդարանք տալու նպատակով1: 
Երբ միևնույն բայն է կրկնվում՝ «….և եկեալ եկաց առաջի ոսոխ վիրագիր» (ԹԱ, 

216)։ «….անցուցեալ զանցուցեալ զսատակչական կործանմանն ջրհեղեղին» (ԹԱ, 
336): 

Երբ անցյալ դերբայը և նրան հաջորդող դիմավոր բայը հոմանիշներ են կամ նույ-
նանիշներ, ինչպես՝ «Եւ սուրբ տեղեօքն քամահեալ արհամարհէր» (Բուզ., 180): «….և 
մեկնեալ գնացին իւրաքանչիւր ի տեղիս» (Սեբ., 98): «….և փորձ լուսափայլ՝ յամենայն 
ազգս ընդունողաց սփռեալ տարածեցաւ բանն» (Փապ., 76): «Եւ իշխանքն երթեալ 
գնացին մինչև ի դուռն քաղաքին» (ՀՄ, 113):  

բ) անցյալ դերբայներով  հոմանշային շարքը`  իմաստի սաստկացման դերով. 
Պատմիչները հաճախ միևնույն  նախադասության մեջ գործածում են հոմանիշ 

բառազույգեր կամ հոմանշային շարքեր, որի նպատակը ասելիքի  բովանդակության 
սաստակցումն է` հաղորդած միտքն առավել տպավորիչ դարձնելու համար։ 

Դիտարկենք հետևյալ նախադասությունները. 
«Իսկ իբրև ետես զայս եղբայրն թերահաւատ կրօնաւոր, զարհուրեալ դողացեալ 

խռովեալ տագնապեալ յերկիր կործանեալ կայր, ի բերանս հարեալ, պարտեալ թալա-
ցեալ ոգին սպառեալ յինքենէ» (Բուզ., 344):  

«Իսկ հանդերձիկն որ զնոքօք արկեալ՝ այն ցեցակեր մեցոտեալ փխրեալ եղծնեալ 
մաշեալ կորուսեալ ապականին» (Ագաթ., 288): 

Լսարանի օգնությամբ ամփոփվում է անցյալ դերբայի իմաստային, ձևաբանական, 
ոճական-շարահյուսական քննությունը հին հայերենում:  

Այս դերբայի զարգացումը հինհայերենյան շրջանում կարող ենք ներկայացնել 
գծապատկերով. 

Գծապատկեր 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                            
1Խաչատրյան Լ., Թոսունյան Գ., 2004, էջ 317: 
 

Անցյալ դերբայ 

Հին հայերեն 

Անցյալ դեր.+օժ 
բայեր 

Անկախաբար՝ բայական 
իմաստով 

Անկախաբար՝ 
անվանական նշ. 
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Եզրակացություն 
Ուսուցանելով հին հայերենի անցյալ դերբայի ձևաիմաստային դրսևորումները՝ 

պարզեցինք նշյալ դերբայի բազմիմաստությունը: 
Մեր կողմից առաջարկված երեք դասաժամերի ընթացքում ներկայացրինք անց-

յալ դերբային՝ իբրև ձևաբայի և դերբայի բնորոշ հատկանիշները: 
 Ձևաբանական մակարդակում անցյալ դերբայն օժանդակ բայերի հետ (կախ-

յալ գործառույթով) կազմում է բաղադրյալ ժամանակաձևեր: 
 Շարահյուսական մակարդակում անկախաբար կիրառվելիս անցյալ դերբայը 

գործածվում է և՜ բայական, և՜ անվանական գործառույթներով՝ դրսևորելով հետաքր-
քիր ոճական առանձնահատկություններ: 

Վերոնշյալ բոլոր կառույցներն ուսանողների մեջ ամրապնդեցինք հին հայերենի 
մատենագրության փաստերի հիման վրա: 
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РЕЗЮМЕ 

Изучение морфолого-семантических особенностей 
Причастия прошедшего времени в грабаре (древнеармянском языке) в курсе 

«История армянского языка» 
Нарине Маркосян 

Ассистент кафедры истории армянского языка ЕГУ,  
кандидат филологических наук 
Ереван, республика Армения 

 
В данной статье, используя различные интерактивные методы, мы обращаемся к 

рассмотрению и оценке причастия прошедшего времени в грабаре (древнеармянском языке) 
как наречия и причастия в контексте развития языка. Вопрос исследуется на материале 
оригинальных древнеармянских текстов. Изучение парадигмы причастия прошедшего 
времени важно и необходимо, поскольку в ней представлены изменения, происходящие на 
стыке самостоятельных и зависимых причастий в ходе исторического развития языка, а также 
этим завершается описание формирования и развития конструкций, составляющих основную 
часть главных и отчасти второстепенных составных временных форм в глагольной системе 
армянского языка. 

В работе предложено 3 урока с использованием традиционных и новых методов (беседа, 
лекция, мозговой штурм, вопросы, групповая и практическая работа, схема), в ходе которых 
мы пытаемся объяснить принцип состава причастия прошедшего времени, изучить типы 
конструкций с причастием прошедшего времени и вспомогательными глаголами, показать 
морфолого-семантическое расщепление такого причастия, имеющее различные проявления в 
языке. 

На уроках показаны особенности выражения подлежащего в именительном или роди-
тельном падеже с причастием прошедшего времени, затронуты также вопросы использования 
самостоятельного причастия прошедшего времени в глагольной и именной функциях. 

Ключевые слова: древнеармянский язык, причастие прошедшего времени, зависимое 
причастие, самостоятельное причастие, наречие, изучение глагольной и именной функций, 
интерактивные методы. 
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SUMMARY 
Teaching of Morpho-semantic Peculiarities of Old Armenian Past Participle in the Course 

“The History of the Armenian Language” 
Markosian Narine 

YSU, Department of History of the Armenian Language, 
Assistant, Candidate of Philology  

Yerevan, Armenia 
 

Within the frames of the article we dwell on the use of various interactive methods in regard 
to the Old Armenian Past Participle both as a verb form and a participle. We study and evaluate the 
Old Armenian Past Participle as a verb form and a participle from the perspective of the development 
that Old Armenian underwent over its existence.  We teach the topic under discussion, using primary 
Old Armenian materials. The synchronous teaching of Past Participle is both crucial and necessary, 
since it represents the changes that dependent and independent participles have undergone 
throughout the historical development of the Armenian language. The instruction also demarcates 
and completes the principal and partly secondary compound tense forms of the Armenian verb 
system, introducing the formation and development of structures that make up the core of it.  

Our study proposes three periods during which, using both conventional and novel methods 
(conversation, lecture, brainstorming, questions, practical group work, diagram,)  we try to explain 
the principle  on which the Past Participle is formed, teach the types of  finite tense form structures 
with Past Participle and auxiliary verbs, we also highlight  the morpho-semantic binary split of the 
Past Participle into Perfective Converb and Resultative Participle which due to the clarification of 
their linguistic uses have already distinct manifestations. 

During the classes we are to show how the Past Participle is used with the subject in the 
Nominative or Genitive Case we are also to study the verbal and nominal functions of Past Participle 
used independently.  

Key words. Old Armenian, Past Participle, dependent Participle, independent Participle, verb 
form, teaching verbal and nominal functions, interactive functions. 
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Հոդվածի նպատակն է քննության առնել առավոտ, կեսօր, իրիկնապահ հասկա-

ցությունները, դրանց բարբառային համապատասխանությունները և հոմանիշային 
խմբերը Ղարաբաղի բարբառում՝ այդ միավորների իմաստային ողջ շրջանակի համա-
կարգմամբ, դրանց լեզվամշակութային արժեքի բացահայտմամբ, իմաստաբանական 
վերլուծություններով, որոնցով արտահայտվում են բարբառակիր ժողովրդի մտավոր և 
կենսամշակութային առանձնահատկությունները։ 

Հետազոտության շրջանակում մեր առջև խնդիր ենք դրել հիշյալ միավորների 
ստուգաբանական վերլուծությունների և իմաստաբանական տեղաշարժերի ուսումնա-
սիրությամբ վերհանելու դրանց գործառական առանձնահատկությունները, ինչն էլ իր 
հերթին հնարավորություն է տալիս պարզելու այդ միավորների կենսագրության զար-
գացման ընթացքը՝ նաև այդպես փաստարկելի դարձնելով Արցախի տարածքում հայե-
րենի վաղնջական գործածութան և բարբառի կրած լեզվական ազդեցությունների իրո-
ղությունը: 

Ուսումնասիրությունը կատարել ենք վերլուծական և համեմատական մեթոդների 
կիրառմամբ՝ պատմական և համաժամանակյա հայեցակետերով. տրվում են միավորնե-
րի ծագումնաբանական տեղեկանքները, ապա համապատասխան պարզաբանող օրի-
նակներով բացահայտվում են տվյալ միավորի գործառական հաճախականությունն ու  
կենսունակությունը:  

Արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ քննվող միավորների ուսումնասի-
րությունը թույլ է տալիս բացահայտել արցախցու յուրօրինակ ինքնությունը, ազգային 
դիմագիծը, աշխարհի ընկալումների ինքնահատուկ մոտեցումը։ Ղարաբաղի բարբառի 
բառապաշարային հիմքի վրա կատարված քննությունը վեր է հանում բարբառի բառա-
պաշարի ուրույն տեղը հայերենի բառապաշարի համապատկերում։ 

 
Բանալի բառեր՝ Ղարաբաղի բարբառ, օրվա պահեր, առավոտ, կեսօր, իրիկնա-

պահ, հոմանիշային բազմազանություն, ժամանակային հաջորդականություն: 
 

Օրվա երեք պահերը՝ առավոտ, կեսօր, իրիկնապահ, հայերենյան հուշարձաննե-
րում բնիկ միավորներով են բառային իրացում ստացել: Ղարաբաղի բարբառում 

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 15.07.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել ԱրՊՀ ռեկտոր, բ.գ.թ.,դոցենտ Ա. Յու. Սարգսյանը:19.07.2022 
Հոդվածը ընդունվել է տպագրության 29.07.2022: 
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դրանք նույնպես վկայված են ու դրսևորվում են հոմանշային խմբերով: 
Հր. Աճառյանն իր «Հայերեն արմատական բառարանում»   առավոտ բառը թեև չի 

ստուգաբանում, բայց փաստարկներ է բերում առ նախդրից և աւօտ արմատից 
կազմված լինելու օգտին, ինչպես որ ունենք ց+այգ: Ըստ նրա՝ աւօտ արմատը 
ժամանակ է նշանակում, և այդ բառից են կազմված նաև շաղաւօտ (գիշերվա ժամը 4-
ը՝ ըստ արևելյան ժամահաշվի) և կամաւօտ (գիշերվա ժամը 5-ը) ժամանունները1: 
Անդրադառնալով հայերենի ու խեթերենի հավանական առնչությանը՝ Հր. Աճառյանը 
այդ լեզուներում հնչյունական և իմաստային նմանություն ունեցող տասը բառերի 
թվում նշում է arriwar-առաւօտ «առավոտ» տարբերակը, սակայն չի բացատրում՝ հաշ-
վի առնելով այն հանգամանքը, որ դեռևս ճշտված չեն խեթերենի և հնդեվրոպական 
այլ լեզուների, այդ թվում հայերենի հնչյունական համապատասխանությունները2: Ավե-
լի ուշ Գ. Ղափանցյանը և Գ. Ջահուկյանը հայ-խեթական հնարավոր առնչությունների 
իրենց քննություններում առաւօտը (arriwar) չեն ներառում3:  

Գ. Ջահուկյանի կարծիքով՝ առավոտ (առաւաւտ) բառը սերում է հնդեվրոպական 
˟aus- «լուսավորել, լույս» արմատից՝ առ- նախածանցով և -աւտ վերջածանցով, իսկ 
արմատը աւ-ն է4: 

Բառի նույնպիսի կազմության օգտին է խոսում նաև Էդ. Աղայանը. «Մենք ար-
մատն ենք համարում աւ, իսկ առ- և -աւտ (օտ)՝ածանցներ»5: Ի տարբերություն Գ. Ջա-
հուկյանի՝ Էդ. Աղայանը աւ-ի նախաձև է համարում հնդեվրոպական «արեգակ» նշա-
նակող *saw- արմատական տարբերակը6: Գ. Ջահուկյանը, սակայն, Էդ. Աղայանի այս 
վարկածը համարում է անհավանական: 

Առավոտ բառի մեկ այլ ստուգաբանություն է առաջարկում Վ. Պետրոսյանը: Հաշ-
վի առնելով այն հանգամանքը, որ առավոտ բառի վերոհիշյալ լուսավերել, լույս և արև, 
արեգակ սկզբիմաստների հետ իմաստաբանական ընդհանուր դաշտում է նաև օր 
(գրբ. աւր) բառը և այն, որ առավոտ նշանակում է օրվա որոշակի ժամանակը՝ սկիզբը, 
այլ կերպ՝ լուսաբացը, նա հավանական է համարում առավոտ-ի ծագումնաբանական 
կապը աւր (awr) բառի հետ, այն է՝ առ-աւր-աւտ բաղադրիչների կազմով: Այսպիսով՝ Վ. 
Պետրոսյանին ավելի հավանական է թվում աւ բաղադրիչի և աւր բառի անմիջական 
ծագումնաբանական կապը, քան թե նրանց անմիջական կապը *saw- «արեգակ» կամ 
˟aus- «լուսավորել, լույս» նախաձևերի հետ7: 

Ղարաբաղի բարբառում առավոտ հասկացության բառանվանումները ներկայա-
նում են բազմաթիվ հոմանիշային տարբերակներով: Տարբերակային բազմազանութ-
յունը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ «այդ օրապահն ընդգրկում է բավական 
երկար ժամանակահատված՝ գիշերավարտից մինչև կեսօր»8: Հետևաբար և անորոշ 
այդ ժամանակահատվածն առավել կոնկրետացնելու, հնարավորինս ճանաչելի դարձ-
                                                            
1Աճառյան Հր., Հայերեն արմատական բառարան, հ. 1, Երևան, 1926, էջ 256: 
2 Աճառյան Հր., Հայոց լեզվի պատմություն, մաս 1, Երևան, 1940, էջ 149: 
3Ղափանցյան Գ., Հայոց լեզվի պատմություն. հին շրջան, Երևան, 1961, էջ 147-219:-Ջահուկյան 
Գ., Հայերենը և հնդեվրոպական հին լեզուները, Երևան, 1970, էջ 123-152: 
4 Ջահուկյան Գ., Հայերեն ստուգաբանական բառարան, Երևան, 2010, էջ 73: 
5 Աղայան Է., Բառաքննական և ստուգաբանական հետազոտություններ, Երևան, 1974, էջ 24: 
6 Աղայան Է․, նշված աշխատությունը, էջ 24-27: 
7 Պետրոսյան Վ., Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր, Երևան, 2015, էջ 314-319: 
8 Բառնասյան Ջ., Ժամանականիշ բառերը հայերենի բարբառներում, Երևան, 2009, էջ 16: 
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նելու միտումով օրվա այդ պահն անվանելիս մարդիկ ընտրել են այդ օրապահին բնո-
րոշ որևէ հատկանիշ և դրել անվանման հիմքում՝ նայած թե ինչն է առավել կարևոր հա-
մարվել այդ ժամանակահատվածի համար: 

Քննենք առավոտ բառի համապատասխանությունները Ղարաբաղի բարբառում: 
Բարբառի տարբեր խոսվածքներում այն մի քանի հնչատարբերակներով է 

դրսևորվում՝ ուռթանա / ուռութանա / ըռութանա / ըռավէտ/ ըռավօտ: Ընդ որում՝ այն ունի 
և՜ «արևը ծագելու ժամանակը՝ առավոտ» իմաստը, և՜ «առավոտ ժամանակ՝ 
առավոտյան» նրբիմաստը: Օրինակ՝ Ըռութանան վէր կյամ ա, Աբրամը Թէվոսէն ծէն ա 
տամ: [ՂԲԲ, 172]//Էս մարթը ամմէն օր ուռթանան տáõս ա կյամ, áõրáõգյáõնը կյամ: [ԱԲ, 
124] 

Այս բառամիավորն առկա է ըռութանա անէլ դարձվածային կապակցության մեջ, 
որ նշանակում է առավոտյան տնային գործերը կատարել, նաև՝ նախաճաշել: Օրինակ՝ 
Էտ կընէգյը յըէր ա կէնում, վէր ըռութանա անէ, ծըկըլթօնը ըղնում ա շէնը: [ՂԲԲ, 172] 

Առավոտվանից մակբայական նշանակությունն ունի ըռութընա(ն)ց բառաձևը, որը 
նաև ուռութունա(ն)ց և ուռթընա(ն)ց հնչաձևերով է դրսևորվում՝ Ըռութընանց վէր 
սըքսում ըն հûնձ անէլը, չըքէրանը քյըսûր դինջանում չըն: [ՂԲԲ, 172] 

Գիշեր բառի գործիականի քարացած հոլովաձևը՝ գիշերով, վաղ առավոտ, գրեթե 
գիշեր, դեռ լույսը չբացված նրբիմաստներն է ներառում, այլ խոսքով՝ գործողությունն 
ավելի շուտ գիշերը, քան թե առավոտյան կատարվելու հանգամանքն է մատնանշ-
վում1: Գիշերով գործիականի ձևը բարբառում օրինաչափ հնչյունափոխության է են-
թարկվել (քըշէրավ / քիշէրավ)՝ պահպանելով վերոնշյալ իմաստները՝ Քըշէրավ վէր ի-
րըէվին շօխկը տաս ա ըշկէրէն, տըէղան լօք ա տաս, տըսնաս հի՞նչ. խընձօրáõն մին 
ճէղնը քաղած տարած: [ԱԲ, 80] 

Նույն արմատից կազմված հոմանիշային տարբերակ է քըշըհանա / քըշըրհանա 
/քըշանա ձևը: Այն բարդ բառ է՝ կազմված գիշեր և հան բաղադրիչներով: Բառի ներքին 
ձևը հուշում է հետևյալ իմաստները՝ գիշերից հանված, ազատված, որով էլ ընդգծվում 
է վաղ առավոտ լինելու հանգամանքը: Այսպես՝ Ա՛ստուծ, յ³նի հինչ կընի՞, քըշըհանա 
յէր կէնանք տէսնանք՝ յէրգյինքյան իրէք հափուռ ցօրէն վէր տյ³ռած, յօր ունենքյ օտէնքյ: 
[ԱԲ, 140]//Քըշանա կյամ ա ասում. «Մէլիքյ-Շահնազարը ապրած կէնա, յէկալ ում, 
վըէսկէս ինձ տօ՛»: [ԱԲ, 294] 

Շատ վաղ առավոտ լինելու հանգամանքը շեշտվում է քըշըրհանա-քըշէրավ կամ 
քըշէրավ-քըշըրհանա բարդությամբ: Այստեղ արմատի կրկնությունը սաստկական 
երանգ է տալիս արտահայտությանը՝ Քըշըհանա-քըշէրավ ժուղուվուրթէն հարայ-
հըրոցէն յըրա զáõրթնունաս ա, թօրը յօր ունէս նի հըսնէս ախպáõրը: [ԱԲ, 86] 

Իմաստային կրկնավորությամբ է կազմվել նաև ըուռթանա-քըշէրավ բարդու‐
թյունը, որը լայն գործածություն ունի բարբառի տարբեր խոսվածքներում՝ Դէ, քյինի 
քօն իլ, ուռթանա-քըշէրավ յէր կըկէնաս՝ տըէսնանք հուվ ա դáõզ: [ԱԲ, 79] 

Վերոհիշյալ հան արմատը Ջ. Բառնասյանի կարծիքով կարող է բաղադրություն 
կազմել նաև առավոտ-ի հետ, ինչպես՝ ըռըվըտհանա2: Հավանական է, որ 
ըռըվըտհանա բառն առաջացել է կամ քըշըրհանա ձևի համաբանությամբ, քանի որ 

                                                            
1 Բառնասյան Ջ., նշված աշխատությունը, էջ 18: 
2 Նույն տեղում, էջ 19: 
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նրանում չի գիտակցվում հան ՝ հանել իմաստը, ինչպես քըշըրհանա բառի մեջ, կամ էլ 
առաջացել է ըռութանա ձևից՝ թ հնչյունի տարրալուծման արդյունքում՝ (թ=տ+հ): 

Ծագումնաբանական մի առանձին խմբում էլ կարելի է առանձնացնել բնիկ 
հայերեն լույս արմատից սերող բառանվանումները: Միանգամայն բնական է, որ 
առավոտ հասկացությունն առնչվում է արևի լույսի տարածվելու գաղափարի հետ1: 

Լáõս (լույս) արմատը առանձնաբար էլ ունի լուսանալու ժամանակ, լուսաբաց, 
արևածագ իմաստները, ինչպես՝ Քունավ ըն ընցընում, մին վախտ յէր ըն կէնում, 
տէսնում՝ լáõս: [ՂԲԲ, 254] 

Առավել շատ են, սակայն, լույս արմատով բաղադրված բարդությունները: 
Լույս և մոտ (մոտիկ) բաղադրիչներով կազմված լáõսամօտ բառանվանումը, որ 

գործառում է վաղ առավոտ նշանակությամբ, հաճախական կիրառություն ունի 
բարբառի տարբեր խոսվածքներում: Այսպես՝ Ըտի հըէռ քըշիլ³վ մինչըէվ լáõսամօտ 
տէմ ա կընաս: [ԱԲ, 82] 

Բառը երբեմն հանդես է գալիս նաև թեքված՝ հոլովված ձևով՝ Լáõսըմօտէն՝ հալա 
ծ³քյը պըտըռէլու, տըսնաս ա հի՞նչ՝ մին իրըէքկըլխանէ դէվ: [ԱԲ, 82] 

Լուսաբաց, արշալույս նրբիմաստներն ունի բարբառային լáõսապէց/լáõսըպէց 
բառը, որը նույնպես կարող է հանդես գալ և´ ուղիղ, և´ թեքված ձևով, ինպես՝Մարթը 
չըրու լáõսապէց էծին հէտան շօռ ա կյաս, լáõսապէցին բիզ³րած տօն կյաս: [ՂԲԲ, 254] 

Լույս և դեմ բաղադրիչներով է բաղադրվել լáõսատէմ բառամիավորը, որն ունի 
լուսանալուն մոտ ժամանակը, լուսադեմ նրբիմաստները: Վերջինիս հոմանիշ է 
լáõսվըլáõս բառը՝Հինչ դէ՞ր ղալաթ կանար սաղ քըշէրը քէփ անար, լáõսըտէմին քինար 
պադարաքյ անար: [ԶՏ, Բ, 154] 

Իմաստային նույն խմբում է լáõսըթաթախ բառը՝ առավոտ կանուխ, լուսադեմին 
մակբայական նշանակություններով: Օրինակ՝ Ըտի լáõսըթաթախ ըշտըէղ ը՞ս քյáõնáõմ: 
[ՂԲԲ, 255] 

Նույն իմաստն ունեն նաև լáõսըշաղախ, լáõսըպըռօկ և լáõսըվըէննը բառերը: 
Առավոտ հասկացության դիմաց բարբառում գործառող հետաքրքիր մի 

տարբերակ է լուսըծըլլօցէն բառանվանումը՝ կազմված լույս և ծլլալ բաղադրիչներից, 
որոնց իմաստներից իսկ պարզ է դառնում բառի իմաստային նրբերանգը`Կյափին ու 
Ափին լուսըծլլոցեն քընում ըն հոնձ: [ՆԱԲ, 106] 

Քանի որ վաղ առավոտը, լուսաբացը հատկանշվում է լույսի և մութի դեռևս լիովին 
չտարբերակված սահմանագծով, ուստի և հնարավոր է դառնում օրվա այդ պահը 
անվանել նաև լույս և մութ բաղադրիչների զուգորդությամբ կազմված լáõսըմըթէն 
բառով: 

Լուսանալուն մոտ ժամանակ, լուսաբաց իմաստն է արտահայտում դըբըլáõս / 
դիբըլáõս գոյականը: Այն ձևավորվել է ուղղություն ցույց տվեղ դեպի կապով, որը 
տվյալ դեպքում մատնաշում է ժամանակի հոսք դեպի լույս՝ Ըտի էտ կընէգյը չըքօրանը 
դըբըլáõս էն ա ինáõմ սûքյ  ըսէլիս: [ՂԲԲ, 120] 

Հոլովված ձևը՝ դըբըլáõսին / դիբըլáõսին, ունի ժամանակի մակբայի արժեք՝ 
լուսանալու ժամանակ, լուսաբացին նշանակություններով՝ Տէսնըմ ա՝ դըբըլáõսին 
յէրգյինքան մին ծիյավէր յէկավ: [ՀԺՀ, V, 337] 

                                                            
1 Նույն տեղում, էջ 20: 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

294 
 

Բարբառում լáõս բառով բաղադրված բարդությունները մեծաթիվ են, սակայն 
քննվող իմաստային դաշտում հետևյալներն են՝Լáõսա մօտէ-վաղ առավոտյան, 
լուսադեմին://Լáõսը ծ³քյիլ-լուսանալ, արշալույսը բացվել://Լáõսը պէնվալ-լուսանալ, լույսը 
բացվել: 

Ծաքյին եզրը ծագ արմատից է կազմված, որը սերում է հնդեվրոպական *g՛ogh- 
արմատից` նախապես նշանակելով ծայր, ցից, սյուն1: Արդի գրական հայերենում 
բառարմատն անկախաբար չի գործածվում, հանդես է գալիս բաղադրյալ կազմությամբ՝ 
ծագել, արևածագ, լուսածագ…  Բարբառում թե՛ ծ³ք / ծաքյ / ծէքյ արմատական ձևը և թե´ 
բառի քերականական ձևը՝ ծաքյին / ծ³քյին / ծէքյին (տրական հոլովաձև) ինքնակա և 
անկախ կիրառություն ունեն: Առաջինը գոյական է՝ առավոտ, լուսաբաց նշանակու‐
թյուններով, երկրորդը՝ ժամանակի մակբայ՝ առավոտյան, լուսաբացին իմաստներով:  
Ինչպես՝Ամըէռը ծ³քյը ճէլլի յա ինáõմ, ծըմըէռնը՝ յըէտէ: [ՂԲԲ, 298]//Ըտըէղ վէր ա կյամ, 
հանցու քըշէրը քօն ինի, ծաքյին էլհա յէր կէնա, հըղէ ընգէ: [ԱԲ, 96]  

Հաճախադեպ կիրառություն ունի նաև նույն հիմքից բաղադրված բայական ձևը՝ 
ծ³քյիլ / ծաքյիլ / ծէքյիլ, որ նշանակում է արևը ծագել, լույսը բացվել, լուսանալ, ինչպես՝ 
Վէր ծաքյում ա, մըտնում ըն ծըմակը: [ՂԲԲ, 198] 

Ծաքյին մակբայական ձևին իմաստով համարժեք են ծըքյáõլին և 
ծըքյպըտառէն/ծիքյպըտառէն բառամիավորները: Վերջինս բարբառում հանդես է 
գալիս նաև նկարագրական եղանակով՝ ծաքյը պըտըռէլին՝Կկարի՞ս քշերավ, ուռթանա 
ծաքյը պտըռելին կյաս եղծեն, ընդեղ կործդ կկտրիմ: [ՆԱԲ, 60] 

Իմաստային կրկնավորությամբ է կազմվել ծ³քյին-ծըքյպըտառէն բարդությունը, 
որին համարժեք է ծ³քը ծ³քյին դարձվածային արտահայտությունը՝ Ճէղաց քյինօղնէն 
ծ³քը ծ³քյին ըն էշէրը պէռնում, հըղէ ինáõմ: [ՂԲԲ, 299] 

Արմատի կրկնությամբ է կազմվել ծըքյծըքյօտէլ / ծիքյծիքյօտէլ բառամիավորը, որ 
նշանակում է՝ արևը նոր-նոր ծագել՝ շողարձակել, լույսը սկսել բացվել՝Մինչըէվ 
ծըքյծըքյօտէլը տըէսնամ՝ էս ա յէկին, ծիյանքը կըպէցին, նի մըտին պալատը: [ՀԺՀ, V, 33] 

Արևի նոր-նոր ծագելու պահը բարբառում արտահայտվում է նաև ծըքյծըքյօտուց / 
ծիքյծիքյօտուց բառով, ինչպես՝ Ծըքյծըքյօտուցը վէր ըսքըսում ա, Հըրանդիկը էն ա 
ինըմ ուժէ հûնձ ընէլիս: [ՂԲԲ, 316] 

Կրկնավոր բարդության արժեք ունի մըթընմըթէն բաղադրությունը՝ դեռ լույսը 
չբացված նրբիմաստով՝Էտ մ³րթիքըտ քիշէրավ, մըթընմըթէն հըղէ յըն ինիս, քյըսօրէն 
հըսնէս áõր³ց կումբէռնատօրէն ասած շէնը: [ՀԲ, 338]//Մարթը մթընմթեն եր ա կենում, 
դերին շորերը կյենում, տուս կյամ: [ՆԱԲ, 116] 

Լույսի և մութի միախառնման պահ մատնանշելու հանգամանքը մըթընմըթէն 
բաղադրությանը հնարավորություն է տալիս ներկայացնելու ոչ միայն լուսաբացը, վաղ 
առավոտը, այլ նաև օրավարտը, իրկնապահը: Այդ մասին վկայում են օրինակները, 
որոնցում մըթընմըթէն բառը գործածվում է ինչպես քիշէրավ (առավոտյան), այնպես էլ 
րուգյուն (երեկոյան) բառանվանումների զուգորդությամբ՝ Մե հետ Աշոտը րուգյունը 
մթընմթեն կյամ ա Տիկրանեն տոնը: [ՆԱԲ, 136] 

Ղարաբաղի բարբառով գրված հեքիաթներում շատ է հանդիպում վըրցըկկանչին 
ձևը: Այս բառը կոպիտ մոտավորությամբ մատնանշում է վաղ լուսաբացը՝ կապվելով 

                                                            
1 Ջահուկյան Գ., նշվ. Աշխ., էջ 357: 
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հայերենում և այլ լեզուներում ընտանի կենդանիների և թռչունների վարքի միջոցով 
օրապահը որոշելու սովորության հետ1: Բերենք օրինակներ՝ Թունի´, տու վրցըկանչին եր 
կկենաս, հանցու կարիս սրինավ տեղ հսնիս: [ՆԱԲ, 105]//Հունվարեն մին փսնգյու քշեր 
վրցըկկանչա ետ, քամեն պտուտուն ար տամ, օզում ար թա տները կլոլե ածե Կրկժանա 
ծորը: [ՆԱԲ, 129] 

Քանի որ օրվա այս պահի համար կարևոր հատկանիշ է համարվում արևի ծագելը, 
ուստի առավոտ բառիմաստը երբեմն արտահայտվում է նաև ³րըէվը ծ³քյիլ կամ ծէքյ տալ 
և ³րըէվը տáõս կյ³լ կապակցություններով, որոնք ունեն օրը բացվել, լուսանալ 
իմաստները: 

Ջ. Բառնասյանը գրում է. «Առավոտ հասկացության իմաստով հայերենի բարբառ-
ներում գործառող բառանվանումների քննությունը ցույց է տալիս, որ գիշերավարտից 
մինչև կեսօր ձգվող այդ օրապահի բառանվանումներին բնորոշ է հոմանիշային բազմա-
զանությունը»2: Այդ բազմազանությունը վառ կերպով արտահայտված է նաև Ղարաբա-
ղի բարբառում: 

Լ. Հովհաննիսյանի վկայությամբ՝ կեսօր բառը գրաբարի բառարանները չեն ա-
վանդում, եղած եզակի օրինակներում էլ «կեսօր, օրվա կեսը» իմաստը հստակ չէ: Այդ 
իմաստն արտահայտվում է հասարակ՝ «կես» և աւուր բառերի հարադրությամբ կամ 
միջօրէ բառով3: Կեսօրը գործածության մեջ է մտել համեմատաբար ավելի ուշ: Այն մեզ 
հայտնի կես և օր արմատների բաղադրությունն է: Օրինակ՝ Քյինում ըն, քյինում, կէսօ-
րէն մին ըխպիրáõ կօխկէ նըստումն, վէր հաց օտին, համ էլ պատառ դինջանան: [ԱԲ, 
99] 

Ղարաբաղի բարբառում կեսօր բառն ավելի շատ քըսûր / քյըսûր հնչաձևերն ունի, 
ինչպես՝ Քըսûրէն Զáõմբáõրáõտ ղուշը, ճուտէրէն հէտէ վըէրս ըրած, կյաս ա տիյըէր 
յիշիս, տըսնաս ծառէն տակը ըռնըփալալ: [ԱԲ, 87] 

Քյըսûրը ծըռ(վ)էլ դարձվածն ունի երեկոյանալ, օրը դեպի երեկո թեքվել իմաստ‐

ները: 
Կեսօր հասկացության իմաստով հայերենի տարբեր բարբառներում գործառող 

ձևերի մեջ առանձին մի խումբ են կազմում ճաշ բառանվանման օրինաչափորեն 
հնչյունափոխված տարբերակները4: Ըստ Հր. Աճառյանի՝ գրաբարյան աղբյուրներում 
հաճախադեպ կիրառություն ունեցող ճաշ բառը իրանական փոխառությունների շերտին 
է պատկանում: Այն ոչ միայն կեսօրվա կերակուր, խնջույք, հացկերույթ իմաստներն է 
ունեցել, այլև արդեն իսկ փոխատու լեզվում ունեցել է ճաշելու ժամ բառիմաստը5: 
Պարբերաբար կրկնվող երևույթի անունով էլ շատ հաճախ անվանվել է նաև դրա 
կատարման ժամանակը: Ահա այս ձևով էլ ճաշ (կերակուր, խնջույք) բառը սկսել է 
գործառել նաև ճաշելու ժամ՝ կեսօր իմաստով, այսինքն՝ ձեռք է բերել ժամանականիշ 
բառի արժեք: Այս երևույթը նկատելի է նաև Ղարաբաղի բարբառում, ինչպես՝ Ճ³շին հûնձ 
ընօղնէն հըվաքվում ըն ըխպիրին ղըրաղէն: [ՂԲԲ, 463] 
                                                            
1 Բառնասյան Ջ., նշված աշխատությունը, էջ 28: 
2 Նույն տեղում, էջ 28: 
3 Հովհաննիսյան Լ., Գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննություն, մաս Ι, Երևան, 
2008, էջ 82: 
4 Բառնասյան Ջ., նշված աշխատությունը, էջ 33: 
5 Աճառյան Հր., Հայերեն արմատական բառարան, հ. 3, Երևան, 1926, էջ 185: 
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Ճ³շ-ով բաղադրվել են հետևյալ կապակցությունները՝ Ճ³շ անէլ-Կերակուր, 
հատկապես՝ բրնձով փլավ եփել://Ճ³շը իփիլ (մինին)- Մեկին ծեծել՝ խիստ պատժել: 

Կեսօր դառնալ՝ լինել իմաստն են արտահայտում նաև օրը ճ³շ տըէռնալ և օրը քյըսօր 
տըէռնալ դարձվածները: 

Ճաշ հասկացության արժեքով բարբառում հաճախ է կիրառվում աբէդ բառը: Այն 
ունի և՛ ճաշ, կերակուր իմաստը, ինչպես՝ աբէդ տանէլ, այսինքն՝ ճաշ տանել, կամ աբէդ 
անէլ՝ ճաշել, և´ ճաշելու ժամանակ, կեսօր իմաստը, ինչպես՝ աբէդին յըէկալ ա՝ կեսօրին 
եկել է: 

Աբէդ փոխառյալ եզրին հոմանիշ է քյըսáõրահաց բարբառային ձևը՝ կեսօրին 
ուտելը՝ ճաշ և ճաշելու համար նախատեսված ուտելիք իմաստներով՝ Քյըսáõրահացը 
վէր ըսքըսում ըն, թօռը նի յա օնում: [ՂԲԲ, 812]//Ախպէրքը շատ ըն ըսպասում, ամմա 
քուրը քյըսáõրահացը պիրում չի: [ՂԲԲ, 812] 

Հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ աբէդ փոխառյալ տարբերակն այսօր ավելի 
տարածված է ու կիրառության ավելի լայն հաճախականություն ունի, քան բարբառային 
քյըսáõրահաց-ը, ինչը ռուսերենի ազդեցության արդյունք է: 

Քյըսáõրայըէտ /քըսáõրայըէտ բառամիավորն ունի կեսօրից հետո, երկրորդաբար 
նաև ուշացումով նրբիմաստը՝ Քըսáõրայըէտ ³րըէվը էլհա տáõս ա կյամ: [ՂԲԲ, 
812]//Քյըսáõրայըէտ Հ³բին ըսքըսալ ա մըէզ նըհըէտ պարիկըմօթուն անէլը: [ՂԲԲ, 812] 

Այս բառամիավորը բաղադրել է քյըսáõրայըէտ հ³ջ³թ կյալ դարձվածային 
կապակցությունը, որ նշանակում է մեկի՝ մի բանի հարգը՝ արժեքը ուշ հասկանալ: 

Ինչպես գիտենք, կեսօրը համարվում է օրվա ամենատաք պահը, երբ արեգակը 
գտնվում է զենիթում և առավելագույն չափով է տաքացնում երկիրը: Այս երևույթի հիման 
վրա կեսօր իմաստը բարբառում երբեմն արտահայտվում է նաև արև բաղադրիչով 
կազմված և ժողովրդի պատկերավոր մտածողության արդյունք հանդիսացող հետևյալ 
կապակցություններով՝ ըրէվէն գյահումը և ըրէվէն տըրըքտըրքուտէլիս վախտը, որոնք 
ունեն կեսօրին, արևի կիզիչ պահին նշանակությունները: 

Օրվա այս լուսավոր հատվածը արտահայտվում է նաև ցերեկ ժամանականիշով: 
Ըստ Հր. Աճառյանի «Հայերէն արմատական բառարանի» ՝ ցերեկ-ը բնիկ հայերեն 
կառույց է՝ երեկ (երեկո) բառից՝ ց նախդրով և նշանակում է «մինչև երեկո եղած 
ժամանակը»1: Ղարաբաղի բարբառում այն ցիրըէկ հնչաձևն ունի, ինչպես՝ Ցիրըէկը հանց 
կա՛ց, վէր քըշէրը դինջ քօն ինիս: [ԱԲ, 530] 

Իրիկնապահ հասկացությունն ընդգրկում է կեսօրից մինչև գիշեր ձգվող տևական 
մի ժամանակահատված, որի դիմաց գործառող բառաձևերը ներկայանում են 
հոմանիշային բազմազանությամբ, նայած թե այդ պահի համար ի՞նչն է առավել բնորոշ 
համարվել: Այս օրապահը նշելու համար ստեղծվել են բառաբաղադրություններ 
բառակազմական տարբեր կաղապարներով: Շատ դեպքերում ի հայտ են գալիս 
պատկերավոր լեզվամտածողության հետաքրքիր դրսևորումներ2: 

Իրիկնապահը կամ երեկոն բարբառում մեծ մասամբ áõրáõգյáõ(ն)/ըրáõգյáõ(ն) 
հնչատարբերակներով է ներկայանում: Գ. Ջահուկյանի կարծիքով երեկո բառը ծագում է 

                                                            
1 Աճառյան Հր., նշված աշխատությունը, հ. 4, էջ 453: 
2 Բառնասյան Ջ., նշված աշխատությունը, էջ 34: 
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հնդեվրոպական *reguos- բառարմատից՝ մութ, խավար նշանակություններով1: Նույն 
արմատից են սերված երեկ, երեկո, ցերեկ ժամանականիշ միավորները: Երեկ-ը 
բարբառում յըրկէ հնչատարբերակն ունի, իսկ ցերեկը-ց+երեկ, ինչպես վերը նշեցինք, 
ցիրէկ հնչաձևով է դրսևորվում: Բերենք օրինակներ áõրáõգյáõն բառամիավորի համար՝ 
Էտ տըղան áõրáõգյáõնը ութաղէն լáõսը հընգըցնում ա, խընձûրը տընáõմ ըստօլէն, վար 
քօն ինի, չըրաղվանը ինáõմ ա ըտէղէքյ: [ԱԲ, 125]//Սահանք լհա վեննուք-ծեռուք եկալ ըն 
ընգալ խտետս, ըրգûնվա ճաշս կա ու կա: [ՆԱԲ, 24] 

Երեկոյան, երեկո ժամանակ իմաստն է արտահայտւմ ըրգյօնէ / áõրգյօնէ / 
áõրáõգյունի բառամիավորը: Ինչպես՝ Մին օր áõրáõգյունի պ³նա պըրծած տանը 
նըստօտած ինքյ: [ՂԲԲ, 177]  

Նույն հիմքով է բաղադրվել ըրáõգյáõնանալ / áõրáõգյáõնանալ բառամիավորը, որ 
նշանակում է մութն ընկնել, երեկո դառնալ: Օրինակ՝Վէր ըրáõգյáõնանում ա, չըղըլնէն 
ըսկըսում ըն հ³չիլը: [ՂԲԲ, 181] 

Մինչև մութն ընկնելը, երեկոյից քիչ առաջ նրբիմաստներն է արտահայտում 
ըրáõգյáõնաչախ /áõրáõգյáõնաչախ բառամիավորը: Չախ բաղադրիչն այստեղ էլ ավելի է 
ընդգծում իրիկնապահ հասկացության անորոշութունը: Նույն իմաստներն է 
արտահայտում նաև áõրáõգյáõն (իրիկուն) և դեմ անիսկական կապի բաղադրությամբ 
առաջացած ըրáõգյáõնատէմ/áõրáõգյáõնատէմ ձևը՝ Ըրáõգյáõնատէմ ա ինáõմ, վէր 
չօբանը, վըէճարը շըլակած, կյամ ա տըրանց տօն: [ՂԲԲ, 181] 

Ժամանակի հոսքի և շարժման գաղափարն արտահայտելու համար օրվա պահերն 
անվանելիս կիրառվում են ուղղություն ցույց տվող կապեր ու կապական բառեր: 
Այսպես, օրինակ դըբըրáõգյուն / դիբիրáõգյուն / դáõբáõրáõգյուն / դáõգյուն բաղա‐

դրությունը կազմվել է դեպի կապով՝ Դբրուգյուն ար, կյրեկի: Քաշկա ծորեն ընգյունան, 
Խուտուր հղըցավը, շենին վեխճարը կյամ ար: [ՆԱԲ, 99] 

Փոխառյալ չախ բառը և դեմ անիսկական կապը դáõբáõրáõգյուն բառամիավորի 
հետ բաղադրում են դըբըրáõգյáõնաչախ / դիբիրáõգյáõնաչախ /դáõբáõրáõգյáõնաչախ և 
դըբըրáõգյáõնատէմ / դիբիրáõգյáõնատէմ / դáõբáõրáõգյáõնատէմ բառամիավորները, 
որոնք ունեն իմաստային նույն նրբերանգները՝ երեկոն ընկնելու ժամանակ, իրիկնադեմ, 
իրիկնամուտ՝ Դáõբáõրգյáõնաչախ հըսնում ըն պըռավէն տօնը՝ վէրսը ծըրքըրնէրէն, մին 
լ³վ խտրաված ըն քըցáõմ, նըստում հաց օտում: [ԱԲ, 145]//Մէհէտ դուբáõրáõգյու չախը 
Բալասը քյէցալ ա կյըզըրտըէղէն ծօրէն բօստանը, թա ճիրի: [ՀԲ, 351] 

Հարկ է նշել, որ դըբըրáõգյáõնաչախ և դըբըրáõգյáõնատէմ բառերը Ղարաբաղի 
բարբառում գործածվող երեք արմատից կազմված եզակի համադրություններից են՝ 
դեպի երեկոյի դեմ, դեպի երեկոյի չախ: 

Ղարաբաղի բարբառում լայն գործառույթ են դրսևորում ժամ բառի կրկնությամբ 
օրավարտի գաղափարը սաստկական երանգով արտահայտող ժամաժամ(ք) բառի 
օրինաչափորեն հնչյունափոխված տարբերակները: Բարբառի խոսվածքներում ժամա‐

նականիշ այս միավորը հանդիպում է հետևյալ հնչատարբերակներով՝ ըժըմ³ժէնքյ / 
ըժըմ³ժ³նքյ / իժիմ³ժէնքյ / ժըմ³ժէնքյ / ժիրժինքյ: Վերջիններս ունեն աղջամուղջ, մթնշաղ 
նրբիմաստները: Հանդիպում են նաև ըժըմ³ժէնքյիլ / ըժըմ³ժ³նքյիլ / իժիմ³ժէնքյիլ / 
ժըմ³ժէնքյիլ / ժիրժինքյիլ բայական ձևերը՝ աղջամուղջը՝ մթնշաղը վրա հասնել իմաստով՝ 

                                                            
1 Ջահուկյան Գ., նշված աշխատությունը, էջ 223: 
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Միհէնգյ էտ օրատ տէսը, իժիմիժէնքյանը յէտը խըէղճ Բալաս դային էլ տáõս չի կյաս վէչ 
մի տըէղ: [ՀԲ, 351]//Ժըմըժ³նքյում ա՝ հ³լ³ Էդոն դընօտէնքյը պիրիլáõ:[ԱԲ, 404] 

Օրավարտը նշելու հիմքի վրա ըժըմ³ժէնքյ բառը ձեռք է բերել փոխաբերական 
կիրառություն՝ կյանքի ավարտ, մայրամուտ նշանակություններով՝ Հորը օրը վեր 
ժմըժենքում ա, ծեն ա տամ Ըհմդներեն, պարիկամներեն՝ ասում… [ՆԱԲ, 53] 

Քննվող բաղադրիչով բարբառում ունենք և դարձվածային միավոր՝ ըժըմըժէնքյան 
ճáõր օզյիլ՝ մահամերձ լինել նշանակությամբ: 

Վերոհիշյալ բառամիավորը բարբառում իր արտահայտությունն է գտել նաև մի 
քանի անեծքներում, ինչպես՝Ժմաժենքը քեզ տանե: //Ժմըժենքավը քյընիս: [ԱԲ, 544] 

Ժըմ³ժէնքյ-ին հոմանիշ է քըշըրալáõս բառանվանումը: 
Ըժըմ³ժէնքյ բառը երբեմն կիրառվում է ոչ թե օրավարտը, այլ լուսաբաց, վաղ 

առավոտ լինելը նշելու համար, որովհետև լույսի ու մութի միախառնումը միանգամայն 
բնորոշ երևույթ է օրվա այդ երկու պահերի համար: Այդ մասին վկայում է ժըմաժէնքյ 
բառի գործածությունը ուռութանա բառի զուգորդությամբ, ինչպես և առանց դրա՝ Ասում 
ա, ուռթանա ժմըժենքեն, ըտղադ հռանում: [ՆԱԲ, 52]//Ժմըժենքեն, հալա լուսն ու մթենը 
ճուկվելու, վննածեն ա կյամ: [ՆԱԲ, 60] 

Արեգակի մայր մտնելու ժամանակ՝ մայրամուտ իմաստը, բարբառում 
պատկերավոր կերպով արտահայտվում է նաև արև և անցնել բառերի 
հնչյունափոխված արմատների և -ուկ ածանցի զուգորդությամբ կազմված 
ըրըվանցուկ/իրըվանցուկ/ըրըվազուկ/իրըվազուկ/ըրըվազունք/իրըվազունք  հնչատար‐
բերակներն ունեցող բառամիավորով, ինչպես՝ Ըրըվանցուկէն վախտը  Պուղին, էշէրը 
պէռնած, նի յա մըննում շէնը: [ՂԲԲ, 178] 

Բառը երկրորդաբար ունի նաև զով, հովասուն իմաստները, ինչպես՝ ըրըվանցուկ 
տըէղ ա: 

Բարբառի խոսվածքներում հաճախական կիրառություն ունի մութ և ժուռ 
արմատների զուգորդությամբ կազմված մըթնաժուռ / մըթնաժօռ / մըթնաժուր / 
մըթնաժօր բառանվանումը՝ Էքյսի օրէն՝ մըթնըժուռէն, տըղան քինում ա, էլհա 
ըխճըկանան պաչում, կյամ áõրան տէղը կըչօռ անում: [ՆԱԲ, 20] 

Հանդիպում է նաև նույն հիմքից կազմված բայական ձևը՝ մըթնըժուռէլ / 
մըթնըժօռէլ / մըթնըժուրէլ / մըթնըժօրէլ, ինչպես՝Մըթնըժօռած տօն կյաիս վախտը 
Մուխանը Իշխանէն հըյցընէս ա… [ԱԲ, 325] 

<<Ժուռ>> արմատի նախաձևը <<շուռ>>-ն է, որից, ըստ Արմատական 
բառարանի, սերում է <<շուրջ>> բառը1: 

Քանի որ իրիկնապահ հասկացությանը միանգամայն բնորոշ է «մթնելու, մութն 
ընկնելու» հատկանիշը, Ղարաբաղի բարբառում լայն գործառույթ են ստացել մութ 
արմատով բաղադրությունները, ինչպես՝ մըթնէլ, մըթնըլáõս, մըթնըխառ(ն)ը, մըթնըշաղ, 
մըթնըվէլ և այլն: 

Մթնելու հատկանիշն արտահայտվում է նաև ³րըէվը մար մըննէլ կապակցությամբ, 
որ նշանակում է արևը արևմուտքում՝ հորիզոնի տակ, ծածկվել: Փոխաբերաբար ունի 
դժբախտանալ, ծերանալ նշանակությունները ևս: 

                                                            
1 Աճառյան Հր., նշված աշխատությունը, հ. 3, էջ 539: 
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Ժամանակային հաջորդականությամբ երեկոյի, իրիկնապահի շարունակությունը 
գիշերն է՝ քըշէր / քիշէր հնչաձևերով՝ Ամա հէնց տ³ռն³մ ա, վար ուրէրան մին օր սըքըսում 
ա ամմէն քիշէր նույն արազը տըէսնալը: [ԱԲ, 127] 

Երեկո-գիշեր ժամանակային հաջորդականությունը ցայտուն կերպով երևում է 
հետևյալ օրինակում՝ Սհանցա մինին րուգյու կօտիմ, էրկունեն էլ՝ քշերս: [ՆԱԲ, 24] 

Քըշէր բառանվանումով բաղադրվել են հետևյալ կապակցությունները. 
Քըշէրէն կէսումը- Կեսգիշերին, գիշերվա ժամը 12-ին: //Քըշէրը ըղնէլ / կօխէլ- 

Գիշերը՝ մութը վրա հասնել՝ ընկնել://Քըշէրը լáõսըցընէլ- Ամբողջ գիշեր մի տեղ մնալ 
մինչև լուսանալը://Քըշէրը կյուղօթուն անէլ, ցիրըէկը տէր ըղօրմի ասէլ- Արտաքուստ 
բարեպաշտ ձևանալ://Քըշէր ըղնէլ- Չկարողանալ՝ չհասցնել ցերեկով՝ լույսով տեղ 
հասնել՝ գործը վերջացնել://Քըշէրը մըէռնէլ, ցիրըէկը յըէր կէնալ / սըղանալ- Շատ ծեր կամ 
հիվանդ լինել://Քըշէրը պըռավէլ- Գիշերվա մեծ մասն անցնել, լուսանալուն մոտ 
լինել://Քըշէրը ցիրէէկ անէլ / շինիլ- Գիշերն աշխատել://Քըշէրը քօն չինիլ, ցիրըէկը՝ ղարար- 
Գիշեր-ցերեկ՝ օրնիբուն աշխատել, շատ աշխատասեր լինել://Քըշէրվա կէսին- 
Կեսգիշերին, գիշերվա ժամը 12-ին: //Քըշէր-ցիրըէկ- Շարունակ, միշտ: 

Մութ և գիշեր բաղադրիչների զուգորդությամբ կազմված մթնըքըշեր բաղադրու‐
թյունն ունի խիստ մութ և լռին գիշեր նրբիմաստը՝ Մին օր շատ-շատ ա լաց ընում, լոխ 
մննան ըղնում ա, áõրան էլ ա մննան քցում, վեր օշը հլօրում ա, տեսնում ա՝ մթնըքըշեր: 
[ՆԱԲ, 73] 
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РЕЗЮМЕ 

Слова, выражаюие моменты дня на карабхском диалекте 
Алтунян Эдита 

Арцахский государственный университет 
Кафедра армянского языка им.ак.С.Абрамяна, аспирант 

Степанакерт, Республика Арцах 
 

Цель данной статьи – рассмотреть понятия утро, полдень, вечер, их соответствия и 
синонимические группы в карабахском диалекте, координируя всю семантическую структуру 
этих понятий, раскрывая их языковые и культурные ценности, с помощью которых 
выражаются духовные и биокультурные особенности диалектоязычных народов. 

В рамках исследования мы поставили перед собой задачу: выявить функциональные 
особенности этимологических анализов и семантических сдвигов ранее указанных единиц, 
что в свою очередь позволяет выяснить путь развития данных понятий, таким образом 
подтверждает использование армянского языка на территории Арцаха и языковое влияние на 
диалктические реалии. 

Мы провели исследование с использованием аналитико-сравнительных методов с 
исторической и современной точки зрения: даются генеологические справки единиц, затем на 
соответствующих наглядных примерах раскрываются частота использования и жизнеспо-
собность данной единицы. 

В результате, мы пришли к тому, что изучение рассматриваемых единиц позволяет 
выявить уникальность арцахского народа, национальную особенность, уникальный подход к 
восприятию мира. Изучение лексической основы карабахского диалекта выявляет уникальное 
место диалектной лексики среди армянской лексики. 

Ключевые слова: Карабахский диалект, моменты дня, утро, полдень, закат, разнообра-
зие синонимов, хронологиеский порядок. 

 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

301 
 

SUMMARY 
Day Time Words in Karabakh Dialect 

Altunyan Edita 
Artsakh State University,  

Chair of Armenian language after Ac. S.Abrahamyan, Ph.D. Student  
Stepanakert, Republic of Artsakh 

 
The aim of the article is to examine the concepts of «morning», «noon», «evening», their 

dialectal correspondences and synonymous groups in the Karabakh dialect by coordinating the whole 
semantic framework of these units, discovering their linguistic and cultural value, semantic analysis, 
by which the intellectual and biocultural features of the dialect-speaking people are expressed. 

In the framework of the research, we have put forward the task of revealing the functional 
features of the mentioned units by studying their etymological analyzes and semantic displacements, 
which gives an opportunity to find out the process of the development of the biography of those 
units, thus making the ancient use of the Armenian language and the linguistic influences of dialect 
in the territory of Artsakh factual. 

The study has been conducted by using analytical-comparative methods with historical-
contemporary points of view, the genealogical references of the units are given and then the 
operating frequency and viability of the unit are identified by giving relevant illustrative examples. 

As a result, we have come to the conclusion that the study of the examined units allows 
revealing the unique identity of the Artsakh people, the national feature, self-specific approach to the 
world perceptions. The examination on the lexical basis of the Karabakh dialect reveals the unique 
place of the vocabulary of the dialect in the context of the Armenian vocabulary. 

Key words: Karabakh dialect, times of the day, morning, noon, evening, variety of synonyms, 
chronological order 
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Հոդվածում քննվում են 8-րդ դարի պատմիչ Ղևոդ Վարդապետի ՙՊատմութիւն՚ եր-

կի ձևաբանական իրողությունները, ցույց  են տրվում դասական  հայերենի  նկատմամբ 
դրանց ունեցած տարբերությունները` որպես տարժամանակյա իրողություններ, որոնց 
ամբողջական նկարագրությունը կարող է որոշակիորեն ուրվագծել  հայերենի նախամի–
ջին ենթաշրջանի լեզվավիճակը։ 

Քննության առարկա են դառնում նյութական  խոսքի մասերի քերականական  հատ-
կանիշների տարժամանակյա փոփոխությունները. դիտարկվում են գոյականի համա-
կարգում դրսևորվող թվակազմական և հոլովակազմական զուգաձևությունները, բայա-
կան համակարգում ներգործաձև և կրավորաձև խոնարհման խաչաձևումները, բայի խո-
նարհման տիպերի և լծորդությունների փոխանցումները, պարզ բայերի փոխարեն ա-
ծանցավոր կազմությունների առկայությունը, խոնարհման նոր ձևերը,  դիտարկվում են 
նաև ածականի  աստիճանակազմության և դերանվան հոլովման յուրահատկություննե-
րը։ Սպասարկու  խոսքի մասերի համակարգում վեր են  հանվում սպասարկու բառերի 
(մասնավորապես` նախդիրների) գործառական յուրահատկությունները, հոդանիշ մաս-
նիկների գործածության յուրահատուկ դեպքերը  և այլն։ 

Զուգահեռներ  են  անցկացվում երկի ձեռագիր տարբերակի և հրատարակված 
բնագրի միջև, ցույց են  տրվում այն  տարբերությունները, որոնք կատարվել են երկի 
հրատարակչի  կողմից, և դրանք վերագնահատվում են լեզվի  տեսության  դիրքերից։ 

Բանալի  բառեր՝ ձևաբանական համակարգ, զուգաձևություն, հնչյունափոխութ-
յուն, հոլովահիմք, վերջադրական հոլովում, ներդրական հոլովում, ներգործաձև խո-
նարհում, կրավորաձև խոնարհում, սպասարկու բառեր: 

Ներածություն 
Ղևոնդ Վարդապետը (Ղևոնդ Պատմիչ կամ Ղևոնդ Մեծ) ապրել ու ստեղծագործել 

է VIII դարում, երբ Հայաստանում մոլեգնում էր արաբական աշխարհակուլ սամումը, 
ռազմավարական շփումների հետևանքով հայերենը ենթարկվում էր արաբերենի  ազ-
դեցությանը1: 

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 15.06. 2022: 
Տպագրության է երաշխավորել Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ լեզվաբանական հետազոտու‐
թյունների գիտական լաբորատորիայի վարիչ, պրոֆեսոր՝ Լ. Մ. Խաչատրյանը: 20.06.2022: 
Հոդվածն տպագրության է ընդունվել 12.07.2022: 
1 Տե´ս Jeffery A., Ghevonds text of the correspondence between Omar II and Leo III, Harvard Teological 
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Ղևոնդը, որպես ժամանակի մտածող և հոգևորական գործիչ, ականատեսի վկա-
յությամբ նկարագրում է ոչ միայն արաբական արշավանքները, նրանց վայրագություն-
ներն ու ասպատակությունների տխուր հետևանքները, այլև՝ հայրենասերի ոգևորութ-
յամբ փառաբանում զավթիչների դեմ ծառացած բազկի ուժն ու հայոց ազատատենչ ո-
գին: Նա երկի բազմաթիվ էջերում արտահայտում է իր ըմբռնումները եկեղեցու և կրո-
նի վերաբերյալ, բացահայտում մահմեդական կրոնի մարտնչող ու ռազմատենչ ոգին և 
աներեր կանգնում քրիստոնեական վարդապետության ակունքների մոտ, փառաբա-
նում նրա բարոյականությունն ու մարդասիրական էությունը՝ միաժամանակ ձգտելով  
անաղարտ պահել  հայերենը  արաբերենի  աճող  ազդեցությունից: 

Ղևոնդը վեր է բարձրացել ժամանակի տիրապետող եկեղեցա-դավանաբանական 
գրականության խնդիրների շրջանակներից` գրելով «Պատմութիւն» աշխատանքը, որ 
VIII դարի հայ հոգևոր-մշակութային և հասարակական - քաղաքական կյանքի հայելին 
լինելով` միաժամանակ խոր հետք է թողել հին հայերենի զարգացման ընթացքի վրա` 
ժամանակի լեզուն հարստացնելով նոր բառերով, փոխառություններով, լեզվական 
բազմազան ոճերով ու արտահայտություններով: 

VIII դ. հայերենի լեզվական համակարգի գիտական նկարագրությունը կարելի է 
տալ` ելնելով այդ ժամանակաշրջանի նշանավոր դեմքեր Հովհ. Մամիկոնյանի և Ղևոնդ 
Վարդապետի պատմական աշխատություններից: 

Հովհ. Մամիկոնյանի «Պատմութիւն Տարօնոյ» երկն ամենից շատ շաղախված է 
ժողովրդախոսակցական շերտի բառ ու բանով, ոճերով ու դարձվածքներով, սակայն 
այդ աշխատության լեզվական ատաղձի ուսումնասիրությունը չի կարող ամբողջական 
պատկերացում տալ VIII դարի հայերենի հնչյունական իրողությունների, բառային 
կազմի ու քերականական կառուցվածքի մասին: Դրան լրացնում է Ղևոնդ Վարդապե-
տի «Պատմութիւն» («ժամանակագրութիւն») երկը, որի լեզուն գրական նորմին ավելի 
մոտ է. գրված է մշակված հայերենով, որտեղ հնարավորինս պահպանված են դասա-
կան հայերենի քերականական կառուցվածքային ձևերը1: 

Ըստ այդմ, Ղևոնդ Վարդապետի երկի լեզվական  համակարգի  քննությամբ կա-
րելի է գաղափար կազմել հայերենի  նախամիջին ենթաշրջանի լեզվավիճակի վերա-
բերյալ ընդհանրապես 
 

Բովանդակություն 
Նախամիջին ենթաշրջանի հայերենի ձևաբանական համակարգը բնորոշվում է մի 

շարք նոր գծերով, որոնք, հին հայերենի դասական շրջանի համեմատությամբ, 
բավական տարածում են ստանում2: 

Ղևոնդի երկի ձևաբանական համակարգի առանձնահատկությունները կարելի է 
քննել նյութական բովանդակություն ունեցող խոսքի մասերի և սպասարկու բառերի 
շրջանակներում: 

                                                                                                                                                                   
Review, N 34 (1944). 
1 Տե´ս Ղևոնդեայ Վարդապետի Պատմութիւն, Ս. Պետերբուրգ, 1887: 
2Նախամիջին հայերենի բնութագրական գծերի մասին տես Էդ.Մկրտչյան, Լ.Խաչատրյան, Հայոց 
լեզվի պատմություն.գրային ժամանակաշրջան, Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2016, էջ 120-130։   



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

304 
 

Ա) Նյութական բովանդակություն ունեցող խոսքի մասերի  շրջանակներում կփոր-
ձենք վեր հանել գոյականի, ածականի, դերանվան և բայի համակարգերում նկատվող 
փոփոխություններն ու բնորոշ գծերը: 

Գոյականի հոլովական զուգաձևությունները:  
Հոլովական զուգաձևությունը հատուկ է դասական հայերենին: Հայերենի նախա-

միջին ենթաշրջանում այդ երևույթի ծավալներն ընդարձակվել են՝ պայմանավորված 
հոլովատիպերի միջև կատարվող փոխանցումներով: 

Ղևոնդի երկում հոլովական զուգահեռ ձևերը վկայված են բնագրի գիտական հրա-
տարակության ժամանակ՝ տողատակերում: Զուգաձևության որոշման հիմք ենք համա-
րում Ղևոնդի մատյանի ձեռագիրը, որտեղ հանդիպող «շեղված» ձևերը հրատարակիչ-
ներն ուղղել են (Կ. Շահնազարեանց, Կ. Եզեանց): Նրանք ելնելով դասական հայերենի 
համակարգային ձևերից, դրանք համարել են հետամուտ տարրեր: Մինչդեռ չպետք է 
բացառել այդօրինակ զուգաձևությունների օրինաչափ դրսևորումները VIII դարում: 

Ղևոնդի երկում հանդիպում են միևնույն բառի թեքված ձևեր՝ տարբեր հոլովիչնե-
րով, որոնք ցուցաբերում են  հոլովական զուգաձևություն: Այս երևույթն առավելապես 
հատկանշական է հայերենի նախամիջին ենթաշրջանին: Ինչպես՝ 

ա // ի - Աբու-Բաքրայ // Աբու-Բաքրի (էջ 7), 
ո //ի – Աշոտոյ //Աշոտի (16), խորհրդոյ // խորհրդի (123), 
ու // ի - սպասուք // սպասիւք (16), 
ի // ա – վտանգից  // վտանգաց (89), 
ու // ա - Կոստանդնու // Կոստանդնեայ (9),  
ու // ան - մահու // մահուան (16), 
ու // ի – քինու // քինի (31): 
Ինչպես նկատելի է, զուգահեռ հոլովատիպերից գերակշռում է  ի հոլովումը, որ 

լեզվի պատմության  ընթացքում ստացավ ընդհանրական բնույթ: 
Ղևոնդի մատյանի ձեռագրում հանդիպում է ա //ո հոլովատիպային զուգա‐

ձևությունը, ինչպես՝  Ասորաց (11) - Ասորւոց (12): 
Մի շարք բառեր Ղևոնդի ձեռագրում և հրատարակված բնագրում հանդես են 

գալիս տարբեր հոլովիչներով: 

Ձեռագրում 
ու հոլովում 
Յուստիանու 
ո հոլովում 
ուղտոյն 
ո հոլովում 
աւարով 
ո հոլովում 
լուսնով 
ի հոլովում 
ճչիք 
ե հոլովում 
մեղեր 

Բնագրում
ի հոլովում 
Յուստիանոսի (19) 
ու հոլովում 
ուղտուն (89) 
ա  հոլովում 
աւարաւ (22) 
ի հոլովում 
լուսնիւ (86) 
ո հոլովում 
ճչովք (111) 
ու հոլովում 
մեղու (96) 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

305 
 

Թաքստեայք գոյականի կանոնավոր թաքստէից ձևի փոխարեն (-ի  վերջադրա-
կան հոլովում) ձեռագրում հանդիպում է ի թաքստեանցն (ներդրական հոլովում), իսկ 
բնագրում՝ ի թաքստեացն (104)  (վերջադրական հոլովում) ձևերը: 

Նմանապես, ձեռագրում հանդիպում է դիակացն (26) ձևը՝ վերջադրական հոլով-
ման տիպով, բնագրում՝ դիականցն  ներդրական հոլովման բնույթով (26): Այծ բառը, 
որ հոլովվում է -ի հոլովիչով, հանդիպում է այծեաց ձևով (ի-ա խառը հոլովմամբ) (143): 

Մատյանում հոլովական զուգաձևություն կարելի է ցույց տալ ոչ միայն ըստ հոլո-
վիչների, այլև՝ ըստ հոլովական հիմքերի, որ պայմանավորված է հնչյունափոխական 
գործոնով: 

Հայտնի է, որ գրաբարում բառավերջի -ի ձայնավորը ո հոլովիչից առաջ հնչյունա-
փոխվում է ւ-ի (գինի > գինւոյ), երբեմն էլ այն (-ի) պարզապես ընկնում է (որդի - որդոյ): 

Ձեռագրում այդ երևույթը (ի >ø) բավական տարածված է:  
Բնագրում այդ ձևերը տրված են կանոնավոր ձևով (ւ ձայնորդով): 
Այսպիսով՝ այդ կարգի բառերը թեք հոլովներում կազմվում են տարբեր 

հոլովահիմքերից, ինչպես՝ յորդոցն-յորդւոցն (26), հոգով - հոգւով (84), զկենդանոյն- 
զկենդանւոյն (10) ջորոց - ջորւոց (128) և այլն: 

Ձեռագրում վկայված է յաստուածայնւոյ (46) բառաձևը, որի կառուցվածքում ձայ-
նորդի առկայությունը պետք է համաբանության հետևանք համարել, բնագրում այն 
տրված է համակարգային ձևով՝  յաստուածայնոյ  (46): 

Ձեռագրում Ջուղայ բառը հանդիպում է կրկնակի հոլովիչով, ինչպես՝ Ջուղայիոյ 
(7): 

Գոյականի կազմության մեջ հանդիպում են միևնույն ածանցի հնչյունափոխված 
տարբերակներ, ինչպես՝ ումն-ում (ն ձայնորդի անկումով): 

Հմմտ. Բազում անգամ կամեցայ գիտել զձերոյ կարծեօք հաւատոյդ ուսումնդ 
(43)՝(ձեռագրում՝ ուսումդ): 

Հոգնակի թվի ընդհանրական մասնիկն է՝ ք, ինչպես՝ հեթանոսք, ազգք, Իսմայելա-
ցիք, Եգիպտացիք, համազգիք և այլն: Քննարկվող ժամանակաշրջանի համար բնորոշն 
այն է, որ հոգնակերտ ք մասնիկը հոգնակի հայցականում երբեմն պահպանվում է: 

Հմմտ. Խնդրեա յինէն, և տաց քեզ զհեթանոսքն  ի ժառանգութիւն, և յունողութիւն 
քեզ ծագս երկրի (69)՝ (փխ. զհեթանոսսն): 

- Ք ձևույթով բաղադրված այք-եայք մասնիկներն իմաստագործառական տեսակե-
տից հետաքրքրական իրողություն են վեր հանում: Հոգնակի թվի իմաստ արտահայ-
տելու համար միևնույն բառը հանդիպում է թե′-այք և թե′ - եայք մասնիկներով, ինչպես՝ 

աղախնայք – աղախնեայք (42), Միջերկրայք – Միջերկրեայք (103, 111): 
Նմանապես՝ եանք// եայք. Մամիկոնեանք (170) – Մամիկոնեայք (155): 
Ածականը յուրահատկություն է դրսևորում բաղդատական աստիճանի կազմութ-

յան տեսակետից: Նկարագրական բաղդատականն ունի հետևյալ դրսևորումները. 
ա) դրական աստիճան + քան + համեմատելի բառի հայց. հոլով՝ Հայր իմ մեծ է 

քան զիս, քան զմարդկութիւնն (80): Բազում քան զառաջինն (105): Նուազունք քան 
զթիւ թշնամեացն (148): ժանտ եւ չարագործաւղ քան զամենեսին (166): 

բ) Կառույցի մեջ դրական աստիճանի փոխարեն գործածվում է - գոյն  ածանցով 
բաղդատականը,  ինչպես՝ 
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Մի՞ արդեաւք հզաւրագոյն  իցես  դու քան զամենայն թագաւորս (38): Զսա ասեն 
ազնուագոյն քան զամենայն արս ազգատոհմին իւրոյ (42): Առասպելագոյն քան զամե-
նայն ստութիւն (77):Լաւագոյն քան զառաջինսն (99): 

գ) Կառույցի մեջ բաղդատական աստիճանով արտահայտված ածականը ստա-
նում է -u ածանցը՝ ցուցաբերելով մակբայական արժեք, ինչպես՝ Զորս թերեւս պատո-
ւականագոյնս եւ մաքրագոյնս քան զմարդն  կարծիցես (86): 

դ) Կառույցի մեջ կարող են հանդես գալ դրական և բաղդատական աստիճանով 
արտահայտված բառեր՝ 

Իսկ դուք քան զնոյն ինքն զօձ թունաւոր էք եւ նենգաւորագոյն... (93): 
Ինչպես կարելի է եզրակացնել բերված օրինակներից, Ղևոնդի երկում նկարագ-

րական եղանակով համեմատական աստիճանի կազմություններում գերակշռում են 
կրկնակի բաղդատականով ձևերը՝ - գոյն + քան զ...1:  

Դերանվան հոլովման համակարգում նկատվում են հետևյալ առանձնահատկու-
թյունները: 

Անձնական դերանվան բացառական հոլովի զուգահեռ ձևերն այլևս չեն հանդիպում 
սպասարկու նշանակությամբ: Ամբողջ բնագրում հանդիպում է հետևյալ օրինակը.  

Դու մեծ արարէր զողորմութիւն քո առ իս, քանզի սխալանաց իմոց ես ինձէն վկա-
յեմ (111): 

Ցուցական դերանվան կարճ և երկար ձևերի գործառական վիճակագրությունը 
ցույց է տալիս, որ դասական շրջանի համեմատությամբ ընդլայնվել  են կարճ ձևերի 
գործառական սահմանները: Այսպես, այս դերանվան կարճ և երկար ձևերը Եզնիկի և 
Ղևոնդի երկերում ցուցաբերում են հետևյալ պատկերը. 

 
 Կարճ ձև Երկար ձև Կարճ ձև Երկար ձև Կարճ ձև Երկար ձև 

Եզնիկ 29 — 22 11 1 1 

Ղևոնդ 39 7 31 12 8 17 
 

Բայի հետ Գոյականի հետ Նախադր. խնդիր 
 
Ինչպես նկատելի է, հետդասական շրջանում դերանվան կարճ ձևերը գործառա-

պես ակտիվ են գոյականի և բայի հետ գործածվելիս, իսկ երկար ձևերը նախադրութ-
յան խնդրի դերում են կենսունակ: 

Բայի խոնարհման և կառուցվածքային յուրահատկություններ:  
Քննության ենթակա բնագրում բայ խոսքի մասը հանդես է բերում յուրահատ-

կություններ,  խոնարհման տիպերի և լծորդությունների փոխանցումներ, պարզ բայերի 
փոխարեն ածանցավոր կազմությունների առկայություն, խոնարհման նոր ձևեր և այլն: 

Այդ կարգի փոփոխությունները երևում են Ղևոնդի մատյանի ձեռագրի և հրատա-

                                                            
1 Նախամիջին հայերենի այս ձևերն առանձնապես շատ չեն տարբերվում գրաբարյան 
կառուցատիպերից։ Գրաբարյան ձևերի մասին տես Ա.Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, 
Երևան., «Լույս» հրատ, 1976, էջ 59-61։ 
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րակված բնագրի համեմատությունից: 
Այսպես՝ երկի ձեռագրում ապականել (57), վաճառել (75), մերժել (143), վառել 

(104), արգիլել (71) հանդես են եկել ե լծորդությամբ, մինչդեռ հրատարակված մատյա-
նում դրանք համապատասխանաբար ունեն ի (ապականիմ, վաճառիմ, մերժիմ, վա-
ռիմ) և ու (արգելում) խոնարհիչներ: 

Նմանապես՝ առնիմ (64. ի  լծորդություն) - առնում (ու լծ.): 
Բնագրում ե // ի լծորդությամբ հանդես են գալիս զդեմ ունել (6), բնակել (44), կա-

տարել  (54) բայերը: 
Որոշ բայեր զուգահեռաբար հանդես են եկել ներգործաձև և կրավորաձև խոնարհ-

ման տիպերով: Այսպես՝ մատյանի ձեռագրում ապրեսցէ (40), ջանացեր (64), դատեսցէ 
(108), գումարեսցեն (145) բայերն ունեն ներգործաձև խոնարհում, իսկ հրատարակված 
բնագրում՝  կրավորաձև՝  ապրեսցի, ջանացար, դատեսցի, գումարեսցին:  Բնագրում յա-
ջողի (7), տոչորի (33) բայերը խոնարհվել են կրավորաձև, իսկ հրատարակված բնագ-
րում դրանք ունեն ներգործաձև խոնարհում՝ յաջողէ, տոչորէ  և այլն: Երբեմն ներգործա-
կան խոնարհման բայն արտահայտում է կրավորական սեռի նշանակությունը: Հմմտ. Ի 
սորա աւուրս սպան և զիշխանն Վրաց չարաչար մահուամբ (166)` (սպանվեց): 

Հայտնի է, որ գրաբարի դասական շրջանում սահմանական եղանակի անցյալի 
անկատար ժամանակի եզակի թվի երրորդ դեմքում բայաձևը հազվադեպ ունի նաև -
իւր վերջավորություն (կոչէր - կոչիւր, տեսանէր -տեսանիւր): 

Այս երևույթը Ղևոնդի երկում համատարած բնույթ է կրում: 
Հմմտ. երևիւր (95), վախճանիւր (99, 124), կատարիւր (109), ընկղմիւր (110), յան-

դիմանիւր, կշտամբիւր (112), յաճախիւր (118, 147), վճարիւր (120), վարանիւր (122), 
կործանիւր (124), բորբոքիւր (125), ելանիւր, խառնիւր, յերկարաձգիւր, հասանիւր 
(126, 146, 157), գտանիւր (130, 134), անկանիւր (131), կոչիւր (132, 161), սատակիւր 
(133), լինիւր (138, 147, 158, 164), գաղթիւր (139), երևիւր (144), ամբոխիւր (156), հրա-
ժարիւր (166), կատարիւր ... ելանիւր (167) և այլն1:  

Ղևոնդի երկում հանդիպում են դեպքեր, երբ անցյալ կատարյալի բայաձևը վան-
կային աճական չի ստանում: 

Հմմտ. Կոստանդին... մենամարտեալ ի միում աւուր ընդդէմ ահաւոր գազանացն՝ 
սպան զառիւծն իբրև զուլս (143):  

Ղևոնդի երկում որոշ բայեր հանդես են գալիս թե′ պարզ (ածանցազուրկ) և թե′ բա-
ղադրյալ (ածանցավոր) ձևերով, ինչպես՝ յուսամ (98) // յուսանամ (69) տաղտկամ (67) // 
տաղտկանամ (4): 

Մատյանում հանդիպում են բայի խոնարհման նոր կամ անսովոր ձևեր, որոնք հա-
տուկ չեն հին հայերենի բայական համակարգին: 

Այսպես, առնեմ անկանոն բայի անցյալ կատարյալի հիմքն է արար, մինչդեռ 
քննության ենթակա բնագրում հանդիպում է ար ձևը: 

Հմմտ. Եւ ինքն Ճենբակուր... առաքէր առ Մահմետ զօրավարն, «արի (արարի՝ Լ. 
Խ.), ասէ, զոր յայցեցերն յինէն, զայս .ԼՌ. աղջիկս ընտրեցի պատուաւորաց քոց» (39): 

                                                            
1Կրավորաձև  խոնարհված  այս  բայերը գերազանցապես  արտահայտում են կրավորական  
սեռի իմաստ: 
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Բնագրում հանդիպող խեռութեամբ կէին (12) և թագստեամբ կէին (125) ձևերը 
խորթ են ինչպես  դասական հայերենին, այնպես էլ նրան հաջորդող շրջաններին: 

Կէին խոնարհված ձևը կեալ («ապրել») բայի անցյալի անկատարն է, որ գործած-
վել է ներկայի իմաստով: Հմմտ. Յոյժ խեռութեամբ կէին նմա, մինչև հասանէր գժտու-
թիւն նոցա յականջս որդւոյն Մահմետի (112): Ոմանք փախստեայ անկանէին ի Խորա-
սան յաշխարհն և թագստեամբ կէին անդ ժամանակս ինչ (125): 

Բ) Սպասարկու բառերի գործառական յուրահատկությունները:  
Քննության ենթակա երկում որոշ սպասարկու բառեր` նախդիրներն ու հոդերը, 

դրսևորում են յուրահատուկ գծեր`  պայմանավորված գործառական դերով: 
Նախդիրները թեք հոլովներին հաղորդում են լրացուցիչ շարահյուսական հարա-

բերությունների իմաստներ, մինչդեռ Ղևոնդի երկում այս կամ այն հոլովը կարող է կա´մ 
նախդիր չստանալ, կա´մ էլ պահանջել կրկնակի նախդիր: 

Եթե տվյալ հոլովաձևը հանդես է եկել առանց նախդրի, ապա նրա արտահայտած 
քերականական հարաբերության նշանակությունն ամբողջ նախադասության մտքից է 
հասկացվում: 

Ղևոնդի երկում աննախդիր գործածությամբ հանդես են գալիս սեռական, տրական, 
հայցական և բացառական հոլովները: Բնագրի քննությունը ցույց է տալիս, որ այդ հոլով-
ները շարահյուսական այս կամ այն պաշտոնը կատարելու համար պետք է հանդես գա-
յին ի, ց  կամ առ  նախդիրներով, մինչդեռ   բնագրում դրանք բացակայում են: 

Ի նախդիրը բացակայում է հետևյալ կիրառություններում: 
Եւ գունդ մի հատեալ ասպատակէին ընդ գաւառն Արտազի վերայ  զօրաւարին 

Յունաց (փխ.՝ ի վերայ)` (7): Ապա անգիտացեալ զօրուն Յունաց անգիտութիւն մեծ 
(փոխ.` յանգիտութիւն) (5): Եւ ի ջերմութենէ արեգակնային տապոյն և ծարաւուտ ա-
պառաժէն (փոխ.` յապառաժէն)... անկան ի մէջ թշնամեացն (5): Բնակիչք աշխարհիս 
ծառայեցին յայնմհետէ Իսմայելացւոցն ծառայութիւն ստրկի (փոխ.` ի ծառայութիւն) 
(31): Չկարեմք ժուժկալել տագնապիս (փոխ.` ի տագնապիս), յորում կայ երկիրս Հայոց 
(122): Այլ բացընկեցիկ օթագայեալ ի վայրի, յարևու ... և յանձրևի և մրրիկս  հողմոց 
(փոխ.` ի մրրիկս)՝  (151): 

Առ  նախդրի բացակայության դեպքեր: 
«Յուդա. ի քէն ելցէ ինձ լինել իշխան և պետ... մինչև եկեսցեն նմա (փոխ.` առ նմա) 

հանդերձեալքն (50): Զի ահա շրջապատեալ պահեն զմեզ չարք` որոց ոչ գոյ թիւ, և ժա-
մանեցին մեզ (փոխ.` առ մեզ) երկունք մահու (150): 

Հաճախ հանդիպում է անորոշ հայցական` առանց զ նախդրի, ինչպես՝ «Տէր տե-
ղաց ի Սոդոմ և ի Գոմոր հուր (փոխ.` զհուր) (65): Առաքի իբրև մարդ (փոխ.` զմարդ) և 
առաքէ իբրև Աստուած (փոխ.` զԱստուած) (80): 

Հանդիպում է զ նախդրի հետաքրքրական կիրառություն. նախդիրն անցնում է հե-
տադաս լրացման վրա: Հմմտ.  

Առաքէր ի կողմանս կողմանս աւետիս զյաղթութեան  իւրոյ (փոխ.` գաւետիս յաղ-
թութեան) (124): 

Հայտնի է, որ հին հայերենում ցուցական դերանունների վերջադաս գործածութ-
յան ժամանակ նախդիրները կրկնվում են` համապատասխան հոլովը ձևավորելու հա-
մար: 
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Ղևոնդի երկում կա´մ դերանունը, կա´մ նրա լրացյալը հանդես են գալիս առանց 
նախդրի։ Հմմտ. 

Վասն որոյ հարկաւորի կայսրն Լևոն գրել պատասխանի աւրինակ զայս (փոխ.` 
զաւրինակ զայս) (45): Իսկ Աշոտ, զի էր ի քաղաքին այնմիկ (փոխ. ի քաղաքին յայն-
միկ)` զեկուցանէր զգալուստ թշնամեացն նախարարացն Հայոց (145): 

Երբեմն այս կամ այն հոլովաձևն ստանում է կրկնակի նախդիր կամ էլ նույն քերա-
կանական հարաբերությունն արտահայտող նախադրություն ու նախդիր։ Նախդիրնե-
րի ու նախադրությունների այսօրինակ գործածությունը խորթ չէ հայերենի դասական 
շրջանին, սակայն այդ երևույթի շրջանակները համեմատաբար ընդլայնվել են նախա-
միջին ենթաշրջանում: Կրկնադիր գործածությամբ առավելաբար հադես են գալիս ի և 
զ նախդիրները: 

Հմմտ. ի նախդրի կրկնադիր գործածության դեպքերը. 
Ի սորա յառաջնում ամի իշխանութեանն... սկսաւ զօրս գումարել ի վերայ աշխար-

հիս Հայոց (12): Եւ շինեաց նա տուն աղօթից ի գաւառն Արագածոտին ի յաւանն Արուճ 
(15): Գիտեմ զի ի յԵզրէ զերկրորդումն կամիս բամբասել (55): Այլ և ոչ զձերոց զաւրու-
թիւն այժմիկ նորոգ կամիմք ուսանել, այլ առ ի յԱստուծոյ (46): 

Ղևոնդի երկի ձեռագրում հանդիպում է կրկնադիր նախդրի հետևյալ կիրառությու-
նը, ինչպես` Յորմէ փախստեայ եղեալ բազումք ի յայրս` ղօղեալ թագչէին (135): 

Զ նախդրի կրկնադիր գործածություն:  
Վասն որոյ և մեք գոհանալով զսուրբ և զահեղ անուանէդ քումմէ` ի ձեռս քո յանձ-

նեսցուք զոգի զշունչս մեր (34): Զքո օրի–նադրին զահագին զստութիւնն մոռացա՞ր 
արդեօք (76): Ոչ ինչ արգելէր զիւրաքանչիւր զայսոսիկ զանուանս ցուցանել... (83): Որ-
պէս Մահմետ ... զանաստուած զզոհագործութիւնն առնէր (89): Սսկսաւ կշտամբել 
զկին դատաւորին առ ի խափանել զազգի մարդկան զփրկութիւնն (94): «Ցոյց ինձ զայլ 
գիրս զՄովսիսի և զմարգարէիցն» (77): 

Ձեռագրում հանդիպում է հետևյալ օրինակը. Առին զամրոցն և զգտեալ զարսն որ 
ի նմա արկին ընդ կապանօք (11): 

Հանդիպում են նախդիրների` միմյանց փոխարինելու դեպքեր. Ինչպես` ի  նախ-
դիրը` զ-ի փոխարեն: Հմմտ. 

Օտարք վայելեսցեն ի փառս նորա (փխ.` զփառս), այսինքն հեթանոսք (71): 
Քերականական նույն հարաբերությունն արտահայտող նախադրության և նախդ-

րի զուգադիր գործածության դեպքեր: 
Մինչ + ց. Վասն այսորիկ զչափաւոր գիտութիւնն իւր առ սակաւ սակաւ յայտնէր 

մարդկան, մինչև ցկատարումն ժամանակացն (68): Եւ ի ժամանակացն մինչև ցմայր 
տեառն են ամք .Ռ. (76). Ասաց Աստուած ցԴաւիթ. «Մինչև ցյաւիտեանս պատրաստե-
ցից զզաւակ քո...» (74). Անցանէր ընդ կողմն Պարսից և Մարաց... և անդուստ մինչև 
ցԱփրիկայ (ձեռագրում մինչև յԱփրիկայ) (128): 

Մինչև + ի. Առին զաւանս զամրոցս որ մինչև ի Նախճաւան քաղաք (11): «Տիրեսցէ 
նա ի ծովէ մինչև ի ծով և ի գետոց մինչև ի ծագս տիեզերաց» (72): Անցանէր ընդ կողմն 
Պարսից և Մարաց մինչև յաշխարն  Խորասան (128): 

Շուրջ + զ (երկում շուրջ-ը բացառապես գործածվում է զ-ի հետ). 
Շինէր վերստին զքաղաքն Դուին... անցուցանէր շուրջ զպարսպովն պարկէնս փո-

սից (36): Քանզի շուրջ զքաղաքաւն բղխեն ակունք Սագառիս գետոյ... (157): Ոմանք ի 
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ձորն Արագեղտայ ամրացեալք` սփռէին շուրջ զգաւառօքն ի պէտս կերակրոց (144): 
Իսկ զօրքն Տաճկաց որ ի Դուին քաղաքի` ելեալ ասպատակէին ի տեղիս տեղիս գաւա-
ռաց որ շուրջ զինքեամբք (144): 

 
Դերանվանական հոդերի գործառական արժեքը. 
Հին հայերենում դերանվանական հոդերը գործառական յուրահատկություն են ի 

հայտ բերում. կարող են հանդես գալ թե´ դերանունների և թե´ բայերի հետ1։ Հմմտ. 
Իմ այդ տեղի, ուր դուդ ես բազմեալ (Բուզ., 143): Բայց զայս բան կատարեցէ´ք 

վաղվաղակի, զոր ասեմքս (Եղ. 10): «Այո´, արքա´յ քաջ, այդ այդպէս է, որպէս ասա-
ցերդ (Եղ. 84): 

Ղևոնդի երկում այդ դերով հանդես են գալիս ս, դ, ն հոդերը. բայի դիմավոր ձևերի 
հետ՝ ս, ն, իսկ դերանվան հետ` դ: 

Ընդ որում, հին հայերենում հոդ ստացող բայերը հիմնականում ներգործական սե-
ռի են, որոնց ստացած ս և ն հոդերն ունեն ուղիղ խնդրի քերականական իմաստ: Այդ 
հոդերը գործածվել են համապատասխան հարաբերյալների փոխարեն (այս, այն), ինչ-
պես` այն որ ասացեր > որ ասացերն: Ուղիղ խնդրի քերականական իմաստը դրսևոր-
վել է համապատասխան ձևի միջոցով: 

Հմմտ. հետևյալ օրինակները. 
Եւ որ ասացերն` չաղօթեցին (78): Ոչ ևս եմ մոռացեալ զոր ասացերն (86): Այլ այս է 

զոր ասեմս աստուածաբանել զմեր տէրն ընդդիմանաս, և մարդ սոսկ խոստովանիս 
(81): 

Հանդիպում են դեպքեր, որտեղ հոդակիր ստորոգյալին չի նախորդում հարաբե-
րական դերանուն: Հմմտ. 

Զի որպէս ասացաքն  յառաջագոյն` այսպէս հաճեցաւ Աստուած զինքն ... ծանու-
ցանել ազգի մարդկան (57): Որ է Քրիստոս, զորմէ և ասացերն իսկ (74)2 ։ 

Հոդը դերանվանը տարբեր իմաստներ է վերագրում: Այսպես. այն կարող է ար-
տահայտել սաստկական իմաստ` «հենց, ինքդ» եղանակավորող արժեքով: Հմմտ. 

Որպէս դուդ ասես` ընդէ՞ր բնաւ խօսեցաւ ընդ նոսա (57): Այլ յաղօթելն ոչ ասէր` 
որպէս ղուդ գրեցեր (78): Որպէս Դուքդ ասեք` .Ճ. ամ փոքր ինչ աւելի կամ պակաս 
(60): 

Հոդը կարող է փոխանվանական գործածության ցուցիչի դեր կատարել: Հմմտ.  
Եւ  արդարև աղարտելի է քոյդ, որ ոչ է նման ծառայիցդ Աստուծոյ (60): Արդ եթէ ի 

քոյումդ աւադիկ գտանին այնպիսի իրք... (61): Փոքր ինչ, բայց ոչ այդպիսի աննուէր 
թշնամութիւն որպէս քոյոյդ (61): Զի՞նչ զարմանք էին վատթարագոյն ևս հաւատ քան 
զձերդ ի մեզ լինել (61): 

 

                                                            
1Գրաբարի հոդերի ու նախադասության անդամների համաձայնության հարցում նրանց դերի 

մասին տե´ս Ս. Ղազարյան, Հայոց գրական լեզվի պատմություն, հ. Ա,  Երևան, 1961, էջ 505-
526: 

2Այստեղ զորմէ (որի` նրա մասին) հարաբերական դերանունը ն  հոդի հետ չի արտահայտում 
այն… որ  ենթադրվող հարաբերությունը: 

 
 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

311 
 

Եզրակացություն 
Ղևոնդ Վարդապետի ՙՊատմութիւն՚ երկի ձևաբանական  համակարգի համաժա-

մանակյա  ուսումնասիրությունը բացահայտում է լեզվի զարգացման տարժամանակյա 
փոփոխությունների միտումները, որոնք դասական  հայերենի համեմատությամբ 
դրսևորվում են  հետևյալ ոլորտներում. 

ա) Նյութական խոսքի մասերի համակարգում. տարածված են գոյականի հոլովա-
կան զուգաձևությունները, որոնց մեջ գերակշռում է - ի հոլովիչը, որոշ  բառերի երկի 
ձեռագրում և մատյանի հրատարակված տարբերակում տրված  են  տարբեր հոլովիչ-
ներով, զուգաձևությունները տարբերվում են ոչ միայն  հոլովիչներով, այլև՝ հոլովա-
հիմքերի կառուցատիպերով, տարբերություններ  են  նկատվում ածականի բաղդա-
տական  աստիճանի  կազմության և արտահայտության հարցում, անձնական դերան-
վան բացառական հոլովի զուգահեռ ձևերն այլևս չեն հանդիպում սպասարկու նշանա-
կությամբ: Ցուցական դերանվան կարճ և երկար ձևերի գործառական վիճակագրու-
թյունը ցույց է տալիս, որ դասական շրջանի համեմատությամբ ընդլայնվել են կարճ 
ձևերի գործառական հնարավորությունները: Նկատելի են բայի խոնարհման տիպերի 
և լծորդությունների փոխանցումներ, պարզ բայերի փոխարեն ածանցավոր կազմութ-
յունների առկայություն, խոնարհման նոր ձևեր և այլն: Որոշ բայեր զուգահեռաբար 
հանդես են եկել ներգործաձև և կրավորաձև խոնարհման տիպերով: Հանդիպում են 
բայի խոնարհման նոր կամ անսովոր ձևեր, որոնք հատուկ չեն հին հայերենի բայական 
համակարգին: 

բ) Սպասարկու խոսքի մասերի համակարգում.  Ղևոնդի երկում յուրահատկություն 
են  դրսևորում նախդիրներն ու դերանվանական  հոդերը։ Որոշակի դեպքերում այս 
կամ այն հոլովը կարող է կա´մ նախդիր չստանալ, կա´մ էլ պահանջել կրկնակի նախ-
դիր: Աննախդիր գործածությամբ հանդես են գալիս սեռական, տրական, հայցական և 
բացառական հոլովները: Երբեմն այս կամ այն հոլովաձևն ստանում է կրկնակի նախ-
դիր կամ էլ նույն քերականական հարաբերությունն արտահայտող նախադրություն ու 
նախդիր։ Հանդիպում են դեպքեր, որտեղ հոդակիր ստորոգյալին չի նախորդում հա-
րաբերական դերանուն: Երբեմն հոդն արտահայտում է սաստկական իմաստ, երբեմն 
փոխանվանական գործածության ցուցիչի դեր է կատարում։ 

Այսպիսով՝ Ղևոնդի  երկում լեզվի ձևաբանական մակարդակի և նրա միավորների 
կրած փոփոխությունները համակարգային տեղաշարժերի դրսևորումներ են, որոնք 
կարևոր չափորոշիչներ են համարվում լեզվի ձևաբանական տիպաբանության տար-
ժամանակյա բնութագիրը  որոշելու հարցում: 
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РЕЗЮМЕ 
Морфологические реалии истории Гевонда Вардапета 

Хачатрян Лилит 
Литературный союз Западного региона Амазгаина,   

к. филол. н., 
Лос- Анжелес, США 

 
В статье рассматриваются морфологические реалиии “Истории” Гевонда Вардапета – 

армянского историка  VIII века, показаны диахронические отличия от классического 
армянского языка, полное описание которых может обрисовать языковое состояние 
предсредненармянского периода языка. 

Предметом исследования становятся диахронические изменения грамматических 
признаков материальных частей речи. Наблюдаются числообразовательные и падежные 
паралеллизмы, проявляющиеся в системе существительного, пересечения действительного 
и страдательного спряжений в глагольной системе, транспозиции типов спряжения 
глаголов, наличие производных форм вместо простых глаголов, новые формы спряжения, 
особенности склонения местоимений. Рассмотрены особенности новых форм степени 
сравнения прилагательных.  

В системе служебных слов выявляются функциональные особенности этих слов (в 
частности, предлогов), особые случаи употребления артикльных частиц и т.д. Проведены 
параллели между рукописью Гевонда и опубликованным оригиналом, показав различия, 
сделанные издателем произведения и переоценив их с точки зрения теории языка. 
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Изменения языкового уровня и его единиц, зафиксированные в произведении Гевонда, 
есть проявления системных сдвигов, являющихся важными критериями в определении 
диахронических характеристик типологии языка. 

Ключевые слова: грамматический строй, чередование звуков, падежная основа, 
склонение, постпозитивное склонение, внутреннее  склонение, действительное спряжение, 
страдательное спряжение, служебные слова. 
 

SUMMARY 
The  Morhological Realities of the Work "History" 

by Ghevond Vardapet 
Khachatryan Lilit 

Literary Association of the Hamazkayin Western Region,  
Ph.D..In Philolody. 
Los Angeles, USA. 

The article examines the morphological realities of the 8th century historian Gevond 
Vardapet’s  "History", shows their differences from Classical Armenian as diachronic realities. 
The full description of   them can outline the language condition of the pre-middle Armenian 
period. 

The diachronic changes of the grammatical features of the material  parts of speech become 
the subject of examination.  The combinations of the composition of the number in the noun 
system, the intersections of the  active-passive conjugation in the verb system, then the transitions 
of verb conjugation types, the existence of derivative forms instead of simple verbs, new forms of 
conjugation and the peculiarities of the degrees  of adjective and pronoun declination  are 
examined. 

In the system of the parts of the modal words, the functional features of the modal words (in 
particular, prepositions) the specific cases of the use of articles, etc are revealed,. 

Draws Parallels between the "published original" and the manuscript are drawn, the 
differences made by the publisher of the work are shown, and  which re-evaluate ing them from 
the standpoint of language theory. 

Changes in the morphological level and units of language in "History" by Ghevond Vardapet 
are manifestations of systemic shifts, that can be considered as criteria for determining the 
diachronical characteristics of the morphological typology of a language. 

Keywords: morphological system, paralellism, sound interchange, inflectional stem, 
postpositive declination, flection, active voice conjugation,  passive voice conjugation modal 
words. 
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ԺԱՄԱՆԱԿԱՆԻՇ ԲԱՌԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐՎԱ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ 
ՄԱԿԴՐԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆ ԱՐԴԻ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 

 

ՀՏԴ 809.198.1 
 

Միրումյան Մարգուշ 
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Հոդվածում  վեր է հանվում ժամանականիշ  բառերի մակդրային  արժեքն արդի  

հայերենում, որ դիտարկվում է  օրվա ժամանակային հատույթների և տարվա եղանակ-
ների անվանումների փոխաբերական նշանակությունների քննության համատեքստում։ 
Ժամանականիշ բառերի փոխաբերական-մակդրային իմաստները դիտարկվում են  ա-
ռավոտ-իրիկուն  հենակետային միավորների և նրանց հոմանշային շարքերի քննության 
համատեքստում, իսկ տարվա եղանակների անվանումների փոխաբերական իմաստնե-
րը (ամառ, ձմեռ, աշուն, գարուն)` օրվա ժամանակային հատվածների հետ  ունեցած ի-
մաստային հարաբերակցության շրջանակներում։  

Բանալի բառեր՝ թեմատիկ խումբ, ժամանականիշ բառեր, փոխաբերական նշա-
նակություն, արշալույս, մայրամուտ, կյանք,   տարվա եղանակներ, զուգորդելիություն։ 

 

Ներածություն 
Ժամանականիշ  բառերը (օրվա հատույթների անվանումները) փոխաբերական  

կիրառությամբ մակդրային արժեք  են ստանում կյանք բառի հետ ունեցած  զուգոր-
դություններում` փոխաբերական  իմաստները մասնավորելով մարդու կյանքի տար-
բեր շրջանները բնութագրող հատվածների վրա, ինչպես՝ կյանքի առավոտ - «կյանքի 
առաջին` մատաղ շրջանը. պատանեկություն», կյանքի արշալույս - «մարդու կյանքի 
սկզբնական շրջանը, մանկություն»,  կյանքի իրիկուն - «մարդու կյանքի ծերության 
շրջանը», կյանքի վերջալույս - «կյանքի կամ որևէ երևույթի վերջին շրջանը» և այլն։ 

Նմանապես՝ դիտարկվում են տարվա եղանակների փոխաբերական-մակդրային 
իմաստները կյանք բառի հետ զուգորդելիության շրջանակներում, ինչպես՝  կյանքի  
գարուն – «մարդու կյանքի երիտասարդական  շրջանը, երիտասարդություն», կյանքի 
ձմեռ –  «ծերություն, մարդու կյանքի վերջին շրջանը» և այլն։ 

 

Բովանդակություն 
Լեզվի բառային կազմի  մեջ մտնող միավորները,  ըստ իրենց նշանակությունների 

մերձավորության աստիճանի, դասդասվում են տարբեր իմաստային խմբերի մեջ, ո-
րոնք բառային մակարդակում առանձնանում են որպես առանձին թեմատիկ խմբեր։ 
Լեզվի իմաստային-թեմատիկ խմբերից  են` ֆիզիկական աշխարհ, մարդկություն (սեռ, 
տարիք, ընտանեկան հարաբերություններ), կենդանիներ, սնունդ և  ըմպելիք, հա-
գուստ, բնակարան, երկրագործություն, ֆիզիկական գործողություններ, տարածական 
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հարաբերություններ, ժամանակ, զգացմունք, մտածողություն, ռազմական գործ, օրենք 
և այլն1։ 

Օրվա շրջափուլի հատվածներին և տարվա եղանակների պարբերույթներին 
առնչվող լեզվական միավորները կազմում են ժամանակի իմաստային-թեմատիկ 
խումբը, որ արտացոլում է մարդկանց գիտելիքն ու պատկերացումները դրանց վերա-
բերյալ։  

Գ․Ջահուկյանը արմատական գոյականների իմաստաբանությունը քննելիս ա-

ռանձնացնում է «ժամանակի արտահայտություն» իմաստային խումբը, որի մեջ մտնող 
բառային միավորներն արտահայտում են «արևի ու լուսնի և եղանակի փոփոխություն-
ների պարբերականությունն ու տևողությունը», որ մարդիկ վաղուց օգտագործել են 
համապատասխան ժամանակային գաղափարներ արտահայտելու համար։ Ըստ նրա՝ 
մի շարք գոյականներ (նաև` արմատական) արտահայտում են ոչ միայն բնական մար-
մինների շարժման փուլեր, այլև՝ ժամանակային գաղափարներ, ինչպես, օրինակ՝  այգ, 
ամ, ամիս, ամառ, աշուն, առավոտ, արշալույս, գարուն, գիշեր, դար, երեկո, ծագ, ձմեռ, 
տիվ, ցայգ, ցերեկ, օր2։ 

Այս կարգի բառերը, ինչպես նաև ժամանակի տևողության չափերի պայմանական 
անվանումները՝ րոպե, վայրկյան, մյուս կողմից՝ որոշակի երևույթների (տոների) ժամա-
նակային նշանակումները՝ զատիկ, նավակատիք, ամիսների (հունվար, փետրվար․․․) 

և շաբաթվա օրերի անվանումները (երկուշաբթի, երեքշաբթի․․․) մտնում են ընդհա-

նուր բառիմաստային խմբի մեջ, որ կոչվում է ժամանակի իմաստային թեմատիկ խումբ։  
Ժամանակի իմաստային-թեմատիկ խմբի մեջ մտնող լեզվական միավորներ, ինչ-

պես նշեցինք,  արտացոլում են մարդկանց գիտելիքն ու պատկերացումները դրանց 
վերաբերյալ, մյուս կողմից` արտահայտում են նրանց տարբեր ընկալումները՝ պայմա-
նավորված մշակութային առանձնահատկություններով: Տրոհման առաջին աստիճա-
նում հիմք է ընդունվում խավարի և լույսի հակադրությունը, ըստ որի առանձնացվում 
են օրվա շրջափուլերի  հետևյալ հիմնական հատվածները` գիշեր և ցերեկ, առավոտ և 
երեկո3։ 

Բառական իմաստներով պայմանավորված՝ այդ բառերից յուրաքանչյուրը ժամա-

նակի որոշակի  հատված է մատնանշում․ գիշերը ցույց է տալիս «օրվա մի մասը՝ մայ-

րամուտից մինչև լուսաբաց», ցերեկը՝  «օրվա մի մասը՝ արևածագից մինչև մայրա-
մուտ, առավոտից մինչև երեկո», առավոտը՝  «ցերեկվա սկիզբը,  արևածագի՝ արևա-
գալի ժամանակը», երեկոն՝ «օրվա վերջին մասը՝ արևամուտից մինչև կեսգիշեր»։ 

Այդ բառերը, բուն նշանակություններից բացի, ունեն նաև խորհրդանշական ար-
ժեքներ, որոնք պայմանավորված են նրանց փոխաբերական իմաստներով, որոնց 
հիմքում ընկած են մարդու զգայական ընկալումները։  

Բառերի փոխաբերական նշանակությունը հենվում է համեմատության վրա՝ հա-
կադրելով նոր առարկան  կամ նրա հատկանիշը արդեն հայտնի առարկային կամ նրա 
հատկանիշին։ Փոխաբերությունը կապված է մարդու գիտակցական գործունեության, 
պատկերավոր մտածողության հետ և ձգտում է համակողմանիորեն բնութագրել  ա-
                                                            
1 Իմաստային-թեմատիկ խմբերի մասին  տես Գ․Ջահուկյան, 1987, 204 - 222։ 
2 Գ․Ջահուկյան, 1989, 133։ 
3 Հմմտ․ Ն․Հեքեքյան, 2017, 229-246: 
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ռարկան  կամ նրա հատկանիշը1։ Մյուս կողմից՝ բառերի փոխաբերական նշանակութ-
յունները պայմանավորված են նրանց խորհրդապաշտական իմաստներով, որոնք ժա-
մանակի ընթացքում ամրակայվում են մարդկային գիտակցության մեջ և արտահայտ-
վում կենդանի խոսքում։ Փոխաբերական իմաստները բառայինից մակաբերված ի-
մաստավորումներ են, որոնք, որպես այդպիսին, արժևորվում են շարահյուսական կի-
րառության մեջ․այլ կերպ ասած՝ բառերի փոխաբերական իմաստներն ի հայտ են գա-

լիս գործառական ոլորտում։ Շարահյուսական ձևով կատարվող սահմանափակումնե-
րից դուրս այդ բառերը  փոխաբերական իմաստներ  չեն արտահայտում, իսկ եթե բա-
ռարաններն արձանագրում են այս կամ այն բառի փոխաբերական  իմաստը կամ ի-
մաստները, ապա դա արվում է ավանդույթի  ուժով՝ ելնելով այն հանգամանքից, որ 
այդ իմաստները (փոխաբերական) ժամանակի ընթացքում կայունացել են  տվյալ բա-
ռի իմաստային կառուցվածքում (և լեզվակիր հանրության գիտակցության մեջ)։  

 Ըստ այդմ՝ ժամանականիշ  բառերը (կամ  դրանց հոմանշային  շարքերը), որպես 
օրվա տարբեր հատույթների կամ ժամանակային  կտրվածքների լեզվական անվա-
նումներ, մարդկային  գիտակցության մեջ վերաարժևորվել են որպես մարդկային 
կյանքի կամ որևէ բանի «սկզբի» և «ավարտի» հասկացություններ՝ համապատասխան 
իմաստներով արտահայտելով փոխաբերական-մակդրային նշանակություններ։  

Ինչպես նշեցինք, իրենց ուղղակի (բուն) իմաստներից բացի` ժամանականիշ այդ 
բառեը կարող  են  հանդես գալ նաև փոխաբերական նշանակություններով, որ պայմա-
նավորված է ինչպես նրանց իմաստների ծավալային ընդգրկումով,այնպես էլ կապակ-
ցելիական հնարավորություններով։ Մյուս կողմից`փոխաբերական իմաստները  պայ-
մանավորված  են լինում առարկաների  հատկանշային, զգացական և խորհրդանշա-
յին արժեքներով2։  

Ընդ որում՝ գիշեր // երեկո և առավոտ // ցերեկ բառազույգերն ունեն  համեմատա-
բար մերձավոր փոխաբերական նշանակություններ, որոնք պայմանավորված են 
մարդկանց հոգեկան աշխարհի վրա այդ բառերի արտահայտած  ժամանակային պա-

հերի տպավորություններով։ Հմմտ․ 

Գիշեր – հատկանշային արժեքով արտահայտում է «մռայլություն, խորհրդա վո-
րություն», զգացական արժեքով՝ «վախ, սարսափ, անհանգստություն»,  խորհրդանշա-
յին արժեքով` «զառամություն, մահ, վախճան»։ 

Երեկո - հատկանշային արժեքով՝ «ավարտ, վերջ», զգացական արժեքով՝ «թա-
խիծ, վիշտ, տխրություն», խորհրդանշային արժեքով` «ծերության հասակ»։ 

Ցերեկ – հատկանշային արժեքով՝ «պարզություն, պայծառություն», զգացական 
արժեքով՝ «ուրախություն, հույս, լավատեսություն», խորհրդանշային արժեքով` «երի-
տասարդություն»։ 

Առավոտ - հատկանշային արժեքով՝  «ծնունդ, զգացական արժեքով՝ «նոր` երջա-
նիկ կյանքի սկիզբ», խորհրդանշային արժեքով`«նոր զարգացման շրջան» և այլն։ 

Ժամանակային կտրվածքների այս անվանումները փոխաբերական իմաստներով 
տարբեր աստիճանի զուգորդումներ ունեն կամ, կարելի է ասել, կապակցելիական 
տարբեր հնարավորություններ  են ցուցաբերում։  

                                                            
1 Стариченок В. Д., 2008,  305․ 
2 Ժամանականիշ բառերի խորհրդանշական արժեքների մասին  տե´ս Ն. Հեքեքյան,  2017։ 
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 Սույն հոդվածում մենք կանդրադառնանք «առավոտ» և «մայրամուտ»1 անվա-
նումների բառային ծավալումներին, տարվա եղանակներին ու  նրանց փոխաբե-
րական նշանակություններին՝ դրանք դիտարկելով այլ բառի նկատմամբ դրսևորած 
զուգորդումների համատեքստում։  

Առավոտ և մայրամուտ բառերը, որպես հենակետային բառեր կամ չեզոք անդամ-
ներ, կազմում են հոմանշային  շարքեր, որոնց անդամները «իմաստների ձգողության» 
օրենքով դարձյալ ձեռք են բերում համապատասխան փոխաբերական իմաստներ։ 

Նախ ներկայացնենք հենակետային (չեզոք) բառերի կազմած հոմանշային շար-
քերն ու նրանց փոխաբերական  իմաստները․ 

Առավոտ - «կյանքի առաջին` մատաղ շրջանը. պատանեկություն», – արշալույս 
«լավ ու նշանավոր բանի սկիզբ. ծնունդ», այգ - «սկիզբ», այգաբաց -«նշանավոր իրա-
դարձության սկիզբ», լուսաբաց - «ազատության` երջանիկ կյանքի` լավ ապագայի 
սկիզբ»։  

Մայրամուտ - «վախճան, գոյության վերջին շրջանը», իրիկուն - «մարդու կյանքի 
ծերության շրջանը», վերջալույս - «կյանքի կամ որևէ երևույթի վերջին շրջանը», արևա-
մուտ - «կյանքի գոյության վերջին շրջանը» և այլն։ 

Փոխաբերական նշանակությունների շրջանակներում ՙառավոտ՚-ը և շարքի 
մյուս անդամները կապվում են «նոր բանի սկզբի», ՙիրիկուն՚-ը և մյուս անդամները՝ 
«մի բանի ավարտի կամ վախճանի» ըմբռնումների հետ։  Փոխաբերական իմաստնե-
րով գործառապես կենսունակ են  ՙարշալույս՚ և ՙվերջալույս՚ անդամներն ու նրանց 
առնչակից միավորները, ինչպես` 

կյանքի արշալույս - «մարդու կյանքի սկզբնական շրջանը, մանկություն», դպրու-
թյան արշալույս - «որևէ ազգի գիր ու գրականության սկզբնավորման շրջանը», ասպե-
տական դարաշրջանի արշալույս - «միջնադար. ասպետական դարաշրջանի սկզբնա-
վորման շրջանը», տիեզերական դարաշրջանի արշալույս - «տիեզերքի նվաճման 
սկիզբը» և այլն, 

կյանքի վերջալույս - «մարդու կյանքի վերջին  շրջանը, ծերություն», վերածննդի 
վերջալույս - «վերածննդի դարաշրջանի ավարտը`17-18-րդ դարեր», Եղիսաբեթյան 
դարաշրջանի վերջալույս - «Անգլիայի ծաղկուն շրջանի ավարտը` 16-17-րդ դարեր» և 
այլն։ 

Ժամանականիշ բառերի հոմանշային  շարքի բոլոր անդամները համարժեք զու-

գորդելիություն չունեն գոյական անունների հետ․ այդպիսի զուգորդելիությունը պայ-

մանավորված է ժամանականիշ  բառերի փոխաբերական իմաստների կապակցելիա-
կան ներունակությամբ։  

Այսպես ՝ տիեզերական դարաշրջանի լուսաբաց // - այգաբաց // - արշալույս  կա-
պակցությունները նշանակում են «տիեզերքի նվաճման սկիզբը, դեպի տիեզերք ելքի 
սկզբնավորման շրջան»։ Հոմանշային  շարքի մյուս անդամները, սակայն,  զուգորդե-

                                                            
1 Երեկո և մայրամուտ  բառերը միևնույն հոմանշային շարքում են. քննության առումով մենք 
ելակետ ենք ընդունում մայրամուտ  բառը` ելնելով այն հանգամանքից, որ ժամանակային իմաս‐
տով երեկոն փոխաբերական իմաստ չի արտահայտում, իսկ մայրամուտն ունի փոխաբերական 
լայն կիրառություն։ 
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լիություն չունեն ՙտիեզերական դարաշրջան՚ բառակապակցության հետ, ինչպես՝ 
տիեզերական դարաշրջանի առավոտ // - այգ  և այլն։  

Նմանապես, մայրամուտ – վերջալույս հոմանշային շարքի որոշ անդամներ զու-
գորդություն են կազմում կյանք  բառի հետ, որոշ անդամներ՝ ոչ։  

Հմմտ․ կյանքի վերջալույս // - արևամուտ // - մայրամուտ, բայց ոչ՝ կյանքի երեկո // - 

իրիկնադեմ // - իրիկնամուտ1  և այլն։ Հմմտ. 
Մահվան դեղնությունը պատել էր դեմքը, և սևորակ  աչքերի մեջ, որ երբեմն նա  

բաց էր անում, աղոտ նշույլներով փայլում էր մարած կյանքի վերջալույսը (Ր)։  
-Վերջին սանս է,- հառաչեց վարդապետը,- նվազել է աչացս լույսը, և գիտեմ`  վա-

ղուց արևամուտ է թեքվել կենացս արևը (ԳԴ)2 ։ 
Նմանապես,  առավոտ – լուսաբաց հոմանիշները զուգորդություն են կազմում 

տարբեր բառերի հետ` արտահայտելով «կյանքի  նոր շրջանը, մի բանի սկզբնա–վոր-
ման շրջանը. բարեհաջող կյանքի  շրջան» և այլն։ Հմմտ․ 

Գալիս ես, գալիս ես դու  ինձ մոտ, Իմ կյանքի առավոտ (ԱՍ)։ Արցախը վտանգ-
վում է սրանց գոյությամբ, որ իրենց, այսպես կոչված, խաղաղության դարաշրջանի ար-
շալույսին ավելի շատ զոհեր, գերիներ, տարածքային  կորուստներ են  լինում, քան  
մինչ այդ` 30 տարիների ընթացքում (News.am/arm/news/696153)։  

Գերմանացի մաթեմատիկոս Կարլ  Հոյնը գրել է առաջին (ընդհանուր) հավա–սա-
րումը դեռ 100 տարի առաջ, և քվանտային մեխանիկայի արշալույսին այն կարող էր 
դառնալ լուրջ ուսումնասիրության առարկա (News.am/arm/news/699428)։ Մեր պայ-
քարն ավարտվելու է, և Հայաստանի  համար բացվելու է նոր արշալույս (News.am 
/arm/ news /700029)։  Սա մի  հերթական փորձություն է, որն աներկբա կհաղթահարի 
ՀՅԴ-ն և կկերտի Հայաստանի և Արցախի, Հայոց պետականության նոր արշալույս 
(News.am /arm/ news /703164)։   

Սակայն լեզվում չունենք կյանքի այգ – կյանքի այգաբաց –կյանքի արևածագ – 
կյանքի լուսածագ – կյանքի լուսադեմ  կապակցությունները։  

Դպրության արշալույս կապակցությունը, ինչպես նշեցինք, նշանակում է «որևէ 
ազգի գիր ու գրականության սկզբնավորման շրջանը»։ Մինչդեռ լուսաբաց, արևածագ, 
արևագալ, արևաբաց, այգ, այգաբաց, լուսածագ, լուսադեմ հոմանշային շարքի անդամ-
ները, «մի բանի սկիզբը` սկզբնավորումը» նշանակություններով իմաստային զուգոր-
դելիություն չունեն դպրություն բառի հետ. հետևաբար լեզվում չկան դպրության լուսա-
բաց // - արևածագ // - արևագալ // - արևաբաց // - լուսադեմ  և նման կարգի կապակ-
ցություններ։ 

Ինչպես ցույց է տալիս վերոբերյալ կառույցների բառակապակցական իմաստնե-
րի քննությունը, հենակետային (չեզոք)  միավորները (առավոտ և իրիկուն) և նրանց 
հոմանշային շարքի անդամները փոխաբերական իմաստներով բացարձակ զուգոր-
դություն չեն  կազմում կյանք բառի հետ. շարք(եր)ի որոշ անդամներն այդ հարցում 
                                                            
1 Զեղչման կամ էլլիպսիսի հետևանքով կյանքի իրիկուն կապակցությունը փոխաբերական  
իմաստով հանդես է գալիս իրիկուն  ձևով` «կյանքի ծերության շրջանը» իմաստով։ Հմմտ.  
Մոտենում է, քո´ւյր իմ, ա´խ, իրիկունս  միգամած, Ինչպե´ս, ինչպե´ս ընդունեմ կյանքի բաժակը 
քամած, Որ ձեռքերս չդողան, Որ օրերս ներեն ինձ (ԵՉ)։ 
2Կենաց արևը արևմուտ թեքվել  կապակցությունն ունի  դարձվածային արժեք` «խոր ծերություն 
ապրել» իմաստով։ 
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գործառական հաճախականություն են դրսևորում, որոշ անդամներ կապակցություն 
չեն կազմում։ 

Ժամանակային հատույթների անվանումները, ըստ օրվա պահերի, միմյանց 
նկատմամբ ցուցաբերում են ինչպես հոմանշային, այնպես էլ հականշային հարաբերու-
թյուններ՝ փոխաբերական իմաստներով հանդերձ։ Այսպես, առավոտ հենաբառի շար-
քային անդամները՝ արշալույս, լուսաբաց, այգաբաց, միմյանց նկատմամբ արտահայ-
տում են  հոմանշային հարաբերություն, այդպես նաև՝ իրիկուն հենակետային բառի  
շարքային անդամները՝ մայրամուտ, արևամուտ, վերջալույս։ 

Մյուս կողմից՝ առավոտ և մայրամուտ հենակետային բառերի շարքերը միմյանց 
նկատմամբ  ցուցաբերում են հականշային հարաբերություններ, ինչպես՝ արշալույս, 
լուսաբաց, այգաբաց – իրիկուն, մայրամուտ, վերջալույս։  

Պետք է նկատի ունենալ,  որ բերված շարքերը հոմանշային կամ հականշային  
հարաբերություններ են արտահայտում ոչ միայն իբրև «ժամանակային հատույթների» 
անվանումներ, այլև՝ իբրև «մարդու կյանքի  այս կամ այն  հատվածը բնութագրող» 
հասկացություններ։ Վերջին (փոխաբերական) իմաստներով այդ անվանումների 
նկատմամբ հոմանշային և հականշային  հարաբերություններ  են դրսևորում նաև 
տարվա եղանակների անվանումները՝ փոխաբերական նշանակություններով։  

Լեզվում մակդրային  արժեքով հանդես են  գալիս նաև տարվա եղանակների ան-
վանումները (ամառ, ձմեռ, աշուն, գարուն), որոնց  փոխաբերական  իմաստները պայ-
մանավորված են մարդու վրա այդ եղանակների թողած զգայական տպավորություն-
ներով․ ամառը փոխաբերաբար արտահայտում է  «հասունություն», ձմեռը՝  «ծերութ-

յուն, վախճան, մահ», աշունը՝  «բեղուն, բերքառատ հասակ», գարունը՝ «երիտասար-
դություն»1 ։ 

Տարվա եղանակները փոխաբերական իմաստներով զուգորդություն են կազմում 
կյանք բառի հետ, և վերաիմաստավորված կապակցություններն արտահայտում են  
«մարդու կյանքի այս կամ այն շրջանը»՝ համապատասխանելով տարվա եղանակների 

փոխաբերական  իմաստներին»։ Հմմտ․ 

Կյանքի ամառ – մարդու կյանքի  առույգ՝ ուժերի լիակատար հասունության շրջանը։ 
Կյանքի ձմեռ –  ծերություն, մարդու կյանքի վերջին շրջանը։ 
Կյանքի  աշուն – մարդու կյանքի ծանրակշիռ և բեղուն շրջանը։ 
Կյանքի  գարուն – մարդու կյանքի երիտասարդական  շրջանը, երիտասարդություն։  
Եթե կյանքի ամառ, կյանքի աշուն, կյանքի գարուն կապակցություններն 

արտահայտում են համեմատաբար մերձավոր նշանակություններ և կարող են դիտվել 
հոմանիշներ, ապա իմաստով դրանց հակադրվում է կյանքի ձմեռ կապակցությունը՝ 
նախորդների նկատմամբ արտահայտելով հականշային  հարաբերություն։     

Կյանքիս գարունն է անցել,  Ինձ ուշացած է քնար, 
Օտար աշխարհ  պանդխտիլ Ինձ մնում է վշտահար (ՄՆ)։ 
Գարնանային կենացս մեջ Սիրո ծաղկունք մինչ փըթթեին` 

                                                            
1 Գրաբարի բառարանները փոխաբերական իմաստով նշում են միայն ձմեռ  բառը՝  նրան վերա‐
գրելով «վիշտ, փորձանք, հուզմունք» նշանակություններ։ Հմմտ․ Համբեր չարչարանաց, ի 
ձմերունս  չարչա–րանաց (ՆՀԲ, 2, էջ 159։ 
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Սիրտըս վառված սիրովն անշեջ Առաքինւոյն և գեղեցկին (ՊԴ)։ 
Նոր ձև ես տալիս քո հին մարմարին,Կյանքիդ գարունը քանդակում քարին...(ՎԴ)։ 

Այսպես ալ, ո՛վ Եղիա, կըրնաս դուն լավ հասկընալ Թե ա՜հ, ո՛րքան ահեղ է անցնիլ 
կյանքի գարունեն (ԴՎ)։ Հասել են կյանքիս աշնան օրերը, Շուտով սև հողին կերթամ ես 
գերի (ՀԹ)։ Է՜հ, ծեր կին մը, մայրն, հասած յուր կենաց ցուրտ ձմրան, կրնա՞ր գաղափար 
ունենալ զգացմանց ջերմության վրա (ՏԿ)։  

Ինչպես նշեցինք, օրվա հատույթների անվանումները փոխաբերական նշանա-
կություններով տարվա եղանակների անվանումների նկատմամբ դրսևորում են ինչ-
պես հոմանշային, այնպես էլ հականշային  հարաբերություններ։  

Այսպես, կյանքի արշալույս - կյանքի  լուսաբաց  կապակցությունները հոմանշային 
հարաբերություն են արտահայտում   կյանքի ամառ -կյանքի աշուն - կյանքի  գարուն  
շարքի հետ։ Նմանապես, կյանքի մայրամուտ - կյանքի արևամուտ -  կյանքի վերջալույս  
շարքը հոմանշային հարաբերություն է արտահայտում կյանքի ձմեռ կապակցության 
նկատմամբ։ Հականշային հարաբերություն են արտահայտում կյանքի ամառ -կյանքի 
աշուն - կյանքի  գարուն շարքը և կյանքի ձմեռ կապակցությունը։  

 
Եզրակացություն 
Ժամանականիշ  բառերը փոխաբերական  կիրառությամբ մակդրային արժեք  են 

ստանում ՙկյանք՚ բառի հետ ունեցած  զուգորդություններում` փոխաբերական  
իմաստները մասնավորելով մարդու կյանքի տարբեր շրջանները բնութագրող 
հատվածների վրա։ Ընդ որում` ժամանականիշ բառերը (բառաշարքերը) զուգոր-
դելիության  տարբեր աստիճաններ են ցուցաբերում. դրանց մի  մասը կապակցություն 
է կազմում ՙկյանք՚  բառի  հետ, մյուսները զուրկ են  այդ դերից և հանդես են գալիս 
անկախ գործածությամբ։  

Ժամանականիշ բառերը (բառաշարքերը) փոխաբերական-մակդրային  իմաստ-
ներով միմյանց նկատմամբ ցուցաբերում են ինչպես հոմանշային, այնպես  էլ հակա-
նշային  հարաբերություններ. ընդ որում` այդ հարաբերությունները  դիտարկելի են 
ինչպես օրվա հատույթների անվանումների շարքերի միջև և դրանց ներսում, այնպես  
էլ այդ շարքերի և տարվա եղանակների հարաբերակցության ոլորտում։ 
 

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԱՍ – Արամայիս Սահակյան 
ԳԴ - Գևորգ Դևրիկյան։ 
ԴՎ - Դանիել  Վարուժան։ 
ԵՉ - Եղիշե Չարենց։ 
ՀԹ - Հովհաննես  Թումանյան։ 
ՄՆ - Միքայել Նալբանդյան։ 
ՆՀԲ - Նոր  բառգիրք  հայկազեան լեզուի,  հ. Բ. Վենետիկ, 1837։ 
ՊԴ - Պետրոս  Դուրյան։ 
ՎԴ - Վահագն  Դավթյան։ 
ՏԿ - Տիգրան Կամսարական։ 
Ր – Րաֆֆի։ 
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РЕЗЮМЕ 
Метафорическoе значение временных слов и времени года 

в современном армянском языке 
Маргуш Мирумян 
АГПУ им. Х. Абовяна,  

Кафедра родного языка и преподования его методик,  
кандидат педагогических наук, доцент  

Ереван, Республика Армения 
 

Временные слова, как наименования временных сечений дня и времен года, имеют 
метафорические значения, которые реализуются, с одной стороны, в рамках свободного 
сочетания, с другой - в структурном плане устойчивых словосочетаний. 

Метафорические значения временных слов рассматриваются в контексте исследования 
базовых единиц утро и вечер и их синонимичных рядов, а метафорические значения 
названий времен года - в плане семантического соотношения с временными частями дня. 

Временныe словa приобретают метафорическую значимость в устойчивых сочетаниях со 
словом жизнь, сохраняя исходные метафорические значения, приватизируя их на 
характеристиках разных периодов жизни человека или общества. При этом слова (ряд слов) 
демонстрируют разную степень сочетаемости: ср.  կյանքի  արշալույս // առավոտ  (рассвет 
жизны), կյանքի իրիկուն // վերջալույս (закат жизны) и т.д. 

Рассматриваются метафорическое значение временни года по отношению слово жизнь, 
как: կյանքի գարուն (весна жизны), կյանքի  ձմեռ (зима жизны) и т.д. 

Временные слова проявляют по отношению друг к другу как синонимичные, так и 
антонимические отношения, при этом эти отношения наблюдаются как между сечением 
названий дня и внутри них, так и в рамках соотношения этих рядов и названий сезонов года. 

Ключевые слова – тематическая группа, временные слова, метафорическое значение, 
утро, вечер, жизнь, времени года, сочетаемость. 

 
SUMMARY 

Metaphorical Value of  Time-Denoting Words and Seasons 
in the Modern Armenian 

Mirumyan Margush 
AGPU after H. Abovyan  

Associate Professor of the Chair of Native Language and Its Teaching Methodology, 
Ph.D. in Pedagogical sciences, 

Yerevan, Armenia 
 

The time-denoting words, as the names of time sections of  the day and seasons, have 
metaphorical meanings that are realized, on the one hand, within the framework of free 
combinations, on the other hand, in the structure of fixed word- combinations.  

The metaphorical meanings of time-denoting  words are considered in the context of the study 
of the basic units morning and evening and their synonymous series, and the metaphorical meanings 
of the names of the seasons - in terms of semantic correlation with the time parts of the day. 
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Time-denoting  words acquire metaphorical significance in  fixed-word combinations with the 
word life, keeping  the original metaphorical meanings, privatizing them on the characteristics of 
different periods of a person's or society's life. At the same time, words (a number of words) 
demonstrate a different degree of compatibility; comp. Կյանքի արշալույս // առավոտ (sunrise of 
life; «youth»), կյանքի իրիկուն // վերջալույս (sunset of life; «old ege»), etc. 

The metaphorical meaning of the season of the year in relation to the word life is considered, 
as;կյանքի գարուն (spring of life; «youth»), կյանքի ձմեռ (winter of life; the last round of life) etc. 

Time-denoting  words show both synonymous and antonymous relations to each other, while 
they are observed both between the section of the names of the day and within them, as well as  
within the framework of the correlation of these series and the names of the seasons of the year. 

Key words:  thematic group, time-denoting words, metaphorical meaning, morning, evening, 
life, seasons of the year, comparability. 
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Արա Զարգարյան 
Մանուկ Աբեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտ, 

 կրտսեր գիտաշխատող,  
ԵՊՀ հայցորդ,  

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն։ 
Zargaryanara1994@gmail.com 

            
Եղիշե Չարենցի պոեզիայում կնոջ նախատիպը ունեցել է յուրահատուկ ընկալում։ 

Պոետիկ այդ համակարգում յուրաքանչյուր կանացի նախատիպ իր հետ միասին Չարեն-
ցի բանաստեղծական համակարգ բերել է նոր ընկալում, խորհրդանիշ և գեղարվեստա-
կան գեղանկար։ Դա հստակ երևում է Չարենցի կողմից «իր կանանց» ձոնված ստեղծա-
գործություններում։ Այդ ցանկում բացառիկ դիրք է գրավում Չարենցի առաջին և վաղա-
մեռիկ կինը` Արփենիկը։ Արփենիկը դառնում է Չարենցի պոետիկ համակարգում գերա-
գույն արժեքներից մեկը։ Նա մյուս կանանց համեմատ ստանում է գերակա դիրք` կրում 
աստվածային զուգահեռ։ Չարենցի կյանքի վերջին շրջանում գրված գործերում կնոջ ըն-
կալումները պոետիկ համակարգում ևս դառնում են յուրահատուկ։ 9–ամյա Մագդայի 
կերպարում Չարենցը սինթեզում է կանացիի տարիքային բոլոր էտապները, դրսևորում-
ները։ Մադգդայով ուրվագծվում է կանացի գեղեցկությունը, այն գովերգվում է հայ միջ-
նադարյան բանաստեղծական ավանդույթով։ Ներկայացվում է կնոջ ամբողջական զար-
գացումն ու գեղեցկության բոլոր դրսևորումները։ Մագդայի հետ երևակայական սեռա-
յին–սիրային կապով Չարենցն ընդգծում է ֆրոյդյան բանաձևով սահմանված մարող 
կյանքի ու ցանկության նկատմամբ բավարարումը։ Կյանքի սահմանագծին կանգնած` 
մահվանն ավելի մոտեցող բանաստեղծի համար Մագդան դառնում է նոր կյանքի, կա-
նացիության ու գեղեցկության մոդելը։ Ուրվագծվում է հավերժական կանացիի չարենց-
յան ընթերցումը։ 

 Բանալի բառեր՝ Չարենց, Մագդա, նախատիպ, Ֆրոյդ, պոեզիա, Արփենիկ, Արուս, 
արխետիպ։ 

 
Ներածություն  
Եղիշե Չարենցի բանաստեղծական համակարգում և ստեղծագործական ժառան-

գությունում կինը գրավում է ուրույն ու բացառիկ տեղ։ Չարենցի մոտ բացառիկ են նաև 
կնոջ կերպարի բանաստեղծական ընկալումները։ Դրանք բազմաշերտ են, խորքային, 
թեմատիկ մեծ ընդգրկումներով, ինչպես նաև՝ չարենցյան ուրույն ընկալումներով։ Չա-
                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 3.08.2022: 
Տպագրության է երաշխավորել բ.գ.թ. դոցենտ՝ Ա.Բեքմեզյանը: 08.08.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 19.08.2022: 
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րենցի կյանքում կանայք շատ են եղել և հատկանշական է, որ յուրաքանչյուր կին իր 
հետ միասին Չարենցի բանաստեղծական համակարգ բերել է նոր պատկեր, ընկա-
լում, ինչպես նաև՝ կանացի նախատիպի գեղարվեստականացման մոդել։ Կինն ու կա-
նացին բանաստեղծական աշխարհ մտնելու լոկոմոտիվ հանդիսացան Չարենցի 
ստեղծագործական կյանքի սկզբում։ Աստղիկ Ղոնդաղչյանին նվիրված «Երեք երգ 
տխրադալուկ աղջկան» ժողովածուն ազդարարեց Չարենց բանաստեղծի մուտքը 
գրականություն։ Աստղիկին նվիրված առաջին գրքում արդեն ուրվագծվում է կանացիի 
չարենցյան ընկալումների յուրահատկությունը։ Գրքում ընդգծվում է Աստղիկի նկատ-
մամբ Չարենցի սիրո իրական և երևակայական դրսևորումները։ Չարենցը  1917 թվա-
կանին Մոսկվայում տպագրում է «Ծիածան» գիրքը և նվիրում Կարինե Քոթանճյանին։ 
Կարինե Քոթանճյանն ինքը մեկնաբանում է «Ծիածանի» արարման նախապատմութ-
յունն ու որոշակի տեղեկություններ տալիս, թե ինչպես են գրքի ստեղծման համար ազ-
դակներ ծառայել իր աչքերի հետ կապված չարենցյան ընկալումները։ Այս գրքում ևս 
շարունակվում է Աստղիկի աչքերից եկող գունային,պատկերային համակարգի գեղա-
գիտական ընդգծումն ու դրանից բխող խորհրդանշային մոդելի ձևավորումը։ «Ծիա-
ծանում» պտտվում և նոր իմաստային երանգ է ստանում կապույտը։ Գրքում միա-
խառնվում է սիրերգությունն ու աստվածերգությունը և դա ազդարարվում է շարքը բա-
ցող առաջին բանաստեղծությամբ` «Լուսամփոփի պես աղջիկ»։ Չարենցի կողմից ծիա-
ծանի գունային պատկերներով արարվում է խորհրդանշային համակարգ, որը դառ-
նում է գեղագիտություն գումարած խորհրդանշային պատկեր, որով ստեղծվում է  գե-
ղանկար։ Սույն տրամաբանությունն ու համակարգը մասնակի պահպանվում են նաև 
Չարենցի` կնոջը նվիրված հաջորդ գործերում ևս` մասնավորապես՝ 1920 թվականին 
տպագրված և Արմենուհի Տիգրանյանին ձոնված «Էմալե պրոֆիլը Ձեր» գրքում։  Չա-
րենցի պատանեկան սերերի կողքին հիշատակվում է նաև Լյուսի Թառայանի անունը։ 
Նրան ձոնված բանաստեղծություններում ևս պահպանվում է Աստղիկից եկած սիրո 
վեհ զգամունքի հրապարակային շեփորահարումը։ Չարենցի կանանց ցանկում բացա-
ռիկ էր նաև Արուս Ոսկանյանը, ում հետ Չարենցի մտերմությունը սկսվում է 1922 թվա-
կանից և ավարտվում բանաստեղծի ողբերգական մահով։ Նրանց մտերմությունը 
պտտվում է թատրոնի և արվեստի ոլորտում։ Դեռ 1923 թվականից Չարենցի ու Արուս 
Ոսկանյանի միջև կար ջերմ նամակագրական կապ։ Արուսը դառնում է հենց այն ար-
խետիպային դուռը, անցումը, որի կրքոտ, կանացի համակարգը Չարենցին ուղեկցում 
է դեպի մահ։ Դրա գիտակցումն է  դառնում Արուսին ձոնված էրոտիկ գործերում եղեգ-
առնականություն խորհրդանշային համակարգի անվերադարձ անկումը` մահը։ Չա-
րենցի համար մահվան անխուսափելիությունն արդեն բացարձակ ճշմարտություն է։ 
Արուս Ոսկանյանը դառնում է սահմանագծին կանգնած բանաստեղծին ուղեկցողը։ Ար-
փենիկը Չարենցի պոետիկ համակարգում դառնում է որպես գերագույն արժեք։ Նա 
ստանում է աստվածայինի շտրիխը` պոետիկ համակարգում զուգահեռվելով Քրիստո-
սի հետ։ Դա հստակ երևում է «Ես ամեն առավոտ, երբ հանկարծ» գործում որտեղ ներ-
կայացնում է իր հոգեվիճակը, ապրումները, նկարագրում է նաև իր կարմիր սենյակը, 
որտեղ իր կյանքի վերջին շրջանն է ապրել Չարենցը։ Արփենիկը դառնում է Չարենցի 
պոետիկ համակարգում, ինչպես նաև՝ կյանքում, գերագույն արժեք, որը դրսևորվում է 
Աստվածային սուրբ երրորդության Որդու բնության հետ զուգահեռումով։ 
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Մագդայի նախատիպի չարենցյան ընկալումը 
Կանխազգալով մոտալուտ վախճանն ու կյանքի անցողիկությունը՝ Չարենցի պոե-

զիայում հետաքրքիր շտրիխ է ավելանում` հանձին Մագդայի, ում  Չարենցը ձոնել է 26 
բանաստեղծություն։ 1936 թվականի օգոստոսին՝ Ծաղկաձորում անցկացրած շրջա-
նում, Չարենցը շատ է ստեղծագործել։ Այդ ստեղծագործությունների մեջ կան ձոնված 
գործեր Ծաղկաձորում հանգստացող մարդկանց երեխաներին։ Այդ երեխաներից էր 9-
ամյա Մագդան` բեմադրիչ Արշակ Բուրջալյանի դուստրը։ Ինչպես Դավիթ Գասպար-
յանն է նշում` այս շարքի բանաստեղծությունները կենսանորոգ գովք ու փառաբանութ-
յուն են նորափթիթ գեղեցկությամբ կյանք մտնող աղջկան։ Չարենցի կյանքում այդ 
շրջանը հոգեբանական անկման, մահվան նախապատրաստության շրջան էր։ Դա 
հստակորեն տեսնում ենք նույն թվականի հուլիսին Արուս Ոսկանյանին ձոնված գործե-
րում։ Ստեղծագործությունների արխետիպային համակարգում պտտվում է մահվան 
ուրվականը։ Մագդային նվիրված ստեղծագործությունները նույն շրջանի գործեր են, 
որոնք գրվել են ուղիղ երկու ամիս անց։ Դա գալիս է ապացուցելու, որ Չարենցի մոտ 
հոգեկան ծանր վիճակը ո՛չ միայն չէր անցել, այլ ավելի էր սրվել։ Մոտալուտ մահվան` 
անգիտակացականում ծվարած վախի նևրոզը սկսում է ահագնանալ։ Զիգմունդ Ֆրոյ-
դը նշում է, որ լքվածության շեմին կանգնած մարդու մոտ գալիս է աղետի անհաղթա-
հարելիության վտանգը. 

«Նա իրեն տեսնում է լքված բոլոր պաշտպանող ուժերի կողմից և հանձնվում մահ-
վանը1»։ 

Մահվան վախն իր ներսում կրելով՝ Չարենցը տեսնում է նոր կյանք մտնող մարդ-
կային մոդելին։ Տեղի է ունենում հստակ տարանջատում` կյանքի և մահվան։ Բնակա-
նաբար դեպի մահ գնացողի համար կյանքի նկատմամբ կա անբավարարվածություն, 
սակայն կա գիտակցում, որ մահն անխուսափելի է։ Ուստի պոետի մոտ ցանկություն է 
առաջանում նայել երիտասարդությանն ու գովերգել նրանում կուտակված ու դեպի ա-
պագա սլացող կյանքը։ Տեղի է ունենում կյանքն այլ աչքերով տեսնելու մոտեցումը։ 
Տվյալ դեպքում նոր կյանքի խորհրդանիշը դառնում է 9–ամյա աղջնակը` Մագդան։ Նա 
իր վրա է կրում կյանքի ամբողջ զարգացումը, բերկրանքն ու շարունակականությունը։ 
Սրան գումարվում է նաև այն, որ Մագդան աղջնակ էր, ու նրա կերպարում Չարենցը 
սինթեզում է կանացի գեղեցկությունը, նրանով տեսնում է կնոջ հասունացման բոլոր 
տարիքները, կանացի գեղեցկությունն ու բնությունը։ Չարենցի գրչով պահպանվում է 
ծերունի Գյոթեի «Մարիենբադյան էլեգիայի» և Էդգար Ալան Պոյի «Անաբել–Լի» գործե-
րի գաղափարական ավանդույթները։ 9-ամյա Մագդան դառնում է նոր կյանք մտնող 
կնոջ ու նրա զարգացման տարբեր փուլերի խորհրդանիշ։ Աչքի առաջ ունենալով նոր 
կյանքի, գեղեցիկի ու կանացիի պատկերը՝ կերտվում է այս կյանքի ու գեղեցիկի ըն-
թացքն ու շարունակականությունը։ Կարելի է նշել, որ ոչ ծերունի Չարենցը Սաադիի 
աչքերով տեսնում է պարտեզում պտտվող կույսին ու սկսում են մտորումները. 
«Բացվել ես` հրե մի վարդ,– 
Մարմինդ` ծաղիկ մի սուրբ,– 
Սիրում եմ մարմինըդ նուրբ,– 
Ուզում եմ` տրվես ինձ արդ2»։ 

                                                            
1 Տե´ս` Զիգմունդ Ֆրոյդ, «Ես և Այնը», Երևան, 2020, էջ 76: 
2 Տե՛ս` Դավիթ Գասպարյան, «Նորահայտ էջեր», Երևան, 1996, էջ 103: 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

327 
 

Մագդայի` այդ ժամանակվա նախատիպի վրա կառուցվում է ապագայի չարենց-
յան տեսիլքն ու իրականացվում է այդ տեսլիքի գովաբանություն։ Չարենցը ստեղծա-
գործություններում Մադգայի հետ «հարաբերվելով»՝ ստանում է սեռական բավարա-
րում։ Արխետիպային մոդելով տեղի է ունենում կյանքի երկարաձգման փորձ` պրոցես։ 
Սա ևս շարժվում է Զիգմունդ Ֆրոյդի հոգեվերլուծության մոդելին համահունչ. «Այն, ինչ 
սեր ենք կոչում, ըստ էության հենց այն է, ինչը սովորաբար անվանում են սեր և որը գո-
վերգում են պոետները` սեռական սեր, սեռական բավարարում ստանալու նպատա-
կով1»։ 

Մագդայի նկատմամբ տենչանքը ներկայացվում է երազային, միֆային։ Սրանով 
տրվում է իրականությունից շեղվելու և երևակայական մակարդակում այս ստեղծա-
գործությունն արարելու բանալին, որով ուրվագծվում է Մագդայի նախատիպի հիմքով 
ճանապարհորդությունը դեպի ապագա, դեպի երազային վիճակ. 
«Դու, Մագդա, սկզբից ևեթ 
Գերեցիր, բուրեցիր որպես 
Մանկական մարմին, որ ես 
Համբուրել եմ քնում հեշտավետ2....»։ 

Մագդայի մարմնական գեղեցկությունը գովերգելով՝ Չարենցն ընտրում է միջնա-
դարյան` կնոջ գովերգման ավանդույթը և ամենը ներկայացվում է բնապատկերներով։ 
Մագդային ձոնված սոնետներից մեկում Չարենցը հստակ խոսում է իր կյանքի անցո-
ղիկության մասին և կյանքից կառչած լինելու ցանկությունն այնքան մեծ է, որ մինչև 
մահվան հրեշտակի գալուստը ցանկալի է զգալ նաև Մագդայի կերպարում կենտրո-
նացած կանացիի դրսևորումները. 
«Թող մարմնիդ վարդերը բորբ 
Ախ, թերթե իմ որբ լեզո՛ւն– 
Չիմանամ երբեք ես որ 
Անցնում է իմ կյանքն իզուր3...»։ 

Կյանքի անցողիկությամբ ու կանացիին տրվելու անկարողությունը նկատելի է 
Մագդային նվիրված գործերի մի շարք դետալներում։ Չարենցի մոտ ուրվագծվում է 
լիբիդոյի և կյանքի անկման զուգահեռները։ Հոգեբանական նևրոզի դրսևորումներով 
տրվում է սեռականի ու կյանքի անկման Ֆրոյդյան հերթական բանաձևը.  «Կան 
տղամարդիկ, որոնք, ինչպես կանայք, կլիմակտերիա են դրսևորում և իրենց նվազող 
պոտենցիայի և աճող լիբիդոյի ժամանակ կպչուն վախի նևրոզ են ցուցաբերում4»։ 

Չարենցի այդ շրջանի սեռական վիճակի մասին եզրահանգումներ անում ենք իր 
գործերից։ Նրա մոտ սեռականության անկման նևրոզի կողքին բնականաբար կա մո-
տալուտ մահվան հոգեբանական վախը։ Այդ երկուսի միագումարը, այդ երկուսի ան-
կումը Չարենցի համար գոյության անկում է։ Եվ այդ անկման ֆոնին նոր կյանք մտնող 
կանացիի` գեղեցիկի բանաստեղծականացումով տրվում է նոր կյանքի գովերգումը։ 
Մագդայի նախատիպով տրվում է կապը կյանքի հետ, իսկ Մագդան դառնում է կու-

                                                            
1 Զիգմունդ Ֆրոյդ, նշվ. աշխ., էջ 88: 
2 Դավիթ Գասպարյան, նշվ. աշխ., էջ 103: 
3 Նույն տեղում` էջ 109: 
4 Զիգմունդ Ֆրոյդ, նշվ. աշխ., էջ 88 : 
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սության ու կանացիության զարգացման հենքը։ Մանկահասակ երեխայով սկսվում է 
գովերգումը որպես երեխայի։ Դա են փաստում Մագդային նվիրված առաջին 4-5 գոր-
ծում տրված նրա մանկական գեղեցկությունը։ Այդ ամենից հետո բանաստեղծություն-
ներում առկա ներքին շարժումը տալիս է Մագդայի տարիքային մեծացում, որից ան-
ցում է կատարվում երեխայից դեպի կույս, կույսից դեպի հասուն կին։ Այդ բոլոր ան-
ցումներում Չարենցը կնոջ գովերգության հայ միջնադարյան բառային ավանդույթով` 
բնապատկերներով, ներկայացնում է կանացիության ընթացքն ու հասունացումը։   

 

Եզրակացություն 
Կյանքի մայրամուտին նոր կյանք մտնող աղջնակը Չարենցի պոեզիայում դառ-

նում է կյանքի երկու մոդելներից մեկը` դռան մի կողմում աղջնակն է, ով մտնելու է 
կյանք, իսկ դռան մյուս կողմում տղամարդն է, ով ծերունի չէ, սակայն անցում է կատա-
րելու դեպի մահ։ Դուռը դառնում է ներկան` սահմանագիծը, որի երկու կողմերում 
կենտրոնացած էակները դառնում են կյանք մտնող ու հեռացող ֆիգուրները։  Մագդա-
յով սահմանվում է Ֆաուստում ուրվագծված հավերժական կանացիի գաղափարը, որը 
փրկությունն է ու աշխարհի նորոգումը։  
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РЕЗЮМЕ 

Уникальное восприятие и беллетризация прототипа Mагды в поэзии Чаренца 
Заргарян Ара 

Институт литературы имени Манука Абегяна,  
младший научный сотрудник,  

соискатель ЕГУ 
Ереван, Республика Армения. 

В поэзии Егише Чаренца образ женщины имел своеобразное восприятие. В этой 
поэтической системе каждый женский прототип привносил в поэтику Чаренца новое 
восприятие, символ и художественный образ. Это хорошо видно в работах Чаренца, 
посвященных «своим женщинам». Исключительное место в этом списке занимает Арпеник, 
первая и безвременно скончавшийся жена Чаренца. Арпеник становится одной из высших 
ценностей в поэтической системе Чаренца. По сравнению с другими женщинами она 
занимает превосходящее положение, неся параллель с божественностью. В произведениях, 
написанных в последний период жизни Чаренца, представления о женщине становятся 
своеобразными в поэтическом контексте тоже. В образе 9-летней Магды Чаренц синтезирует 
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все этапы и проявления женского возраста. С помощью Магды подчеркивается женская 
красота, воспетая армянской средневековой поэтической традицией. Представлено 
всестороннее развитие женщины и все проявления красоты. Воображаемыми сексуально-
любовными отношениями с Магдой Чаренц подчеркивает удовлетворение угасающей 
жизнью и желанием, определяемое формулой Фрейда. Магда становится образцом новой 
жизни, женственности и красоты для поэта, стоящего на грани жизни и приближающегося к 
смерти. Очерчено восприятие Чаренца о вечной женственности. 

Ключевые слова։ Чаренц, Магда, прототип, Фрейд, поэзия, Арпеник, Арус, архетип. 
 

SUMMARY 
The Unique Perception and Fictionalization of Magda's Prototype in the Poetry of Charents 

Zargaryan Ara 
Institute of Literature after Manuk Abeghyan, Junior researcher, YSU applicant,  

Yerevan, Armenia. 
 

In the poetry of Yeghishe Charents, the prototype of a woman had a unique perception. In that 
poetic system, each female prototype brought a new perception, symbol, and artistic picture to the 
poetic system of Charents. It is clearly visible in the works of Charents devoted to "his women". 
Arpenik, the first wife of Charents who died too young, occupies an exceptional position in that list. 
Arpenik becomes one of the supreme values in the poetic system of Charents. Compared to other 
women, she gets a superior position, carrying a divine parallel. In the works written in the last period 
of Charents's life, the perceptions of the woman become unique in the poetic system as well. In the 
character of 9-year-old Magda, Charents synthesizes all the stages and manifestations of a woman's 
age. In Magda it is outlined female beauty which is praised by the Armenian medieval poetic 
tradition. The complete development of a woman and all manifestations of beauty are presented. 
With an imaginary sexual-love relationship with Magda, Charents emphasizes satisfaction with the 
fading life and desire defined by the Freudian formula. For the poet, standing on the borderline of 
life, getting closer to death, Magda becomes the model of new life, femininity and beauty. Charents 
reading of the eternal feminine is outlined. 

Key words։ Charents, Magda, prototype, Freud, poetry, Arpenik, Arus, archetype. 
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Սուքիասյան Նարեկ 
ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան 

գրականության ինստիտուտի հայցորդ 

 
Հոդվածում հիմնավորվում է սյուրռեալիզմի զարգացման նշանակությունը՝որպես 

գրական ուղղվածություն և դրա ազդեցությունը Ե.Չարենցի և Ա. Ռեմբոյի գրական-
ստեղծագործական հայացքների վրա: Օգտագործված աղբյուրների հիման վրա դի-
տարկվել են սյուրռեալիզմի տարբեր դրսևորումներ, կատարվել է երկու բանաստեղծնե-
րի ստեղծագործությունների համեմատական վերլուծություն: Մենք անդրադարձանք 
բանաստեղծի ապրումներին և գեղարվեստական նկարագրություններին Առաջին հա-
մաշխարհային պատերազմի և Հայոց ցեղասպանության հետ կապված նրա  "Դանթեա-
կան առասպել" պոեմում: Ելնելով ժամանակակից գրականագիտության պահանջներից' 
փորձեցինք ցույց տալ և գնահատել Ե. Չարենցի և Ա. Չարենցի գեղարվեստական մտքի 
առանձնահատկությունները: Ռեմբոն, ինչպես նաև նրանց բանաստեղծական ստեղծա-
գործությունների էպիստեմոպոզնավական նշանակությունը: Վերլուծությունը ցույց է 
տվել, որ սյուրռեալիստական տեսանկյունից նրանց ստեղծագործություններն առանձ-
նանում են պատմական շրջանը պատկերող գեղագիտական նկարագրություններով և 
բնապատկերների խորհրդանշական-արտահայտիչ ձևերով: 

Բանալի բառեր՝ իրապաշտություն, խորհրդանշական պատկերներ, գրական ար-
տահայտչաձևեր, ոճեր, իրապաշտական հայացքներ, գրական փոխազդեցություն: 

 
Ներածություն 
Իրապաշտությունը, որպես գրական ուղղություն, դեռ իր արտացոլումն էր գտել 

ֆրանսիացի բանաստեղծ Գիյոմ Ապոլիների «Կալիգրամներ», «Ալկոհոլներ», «Կա'» 
ժողովածուներում: Հետևապես՝ Գիյոմ Ապոլիներն է համարվում գրական տվյալ ուղ-
ղության սկզբնավորողը: Նրա կենսագիրներից մեկի համաձայն՝ «Ապոլիներն այն բա-
նաստեղծն է, որի շնորհիվ մեռած դարերը գալիս են փոխարինելու նոր դարերին, որ-
տեղից էլ բխում են արվեստագետի այն շնորհները, որոնք անսեթևեթության հմայքն են 
ցույց տալիս՝ հիշեցնելով Վիյոնին, Լաֆորգին, Ներվալին և Վեռլենին»: Ուսումնասի-
րությունը ցույց է տալիս, որ իրապաշտությունն իր գեղարվեստական նշանակությամբ 
կարևոր ազդեցություն է ունեցել ժամանակի գրական ընթացքի վրա: Ներկա հոդվա-
ծում նպատակ է դրվել անդրադառնալ Ե. Չարենցի և Ա. Ռեմբոյի գրական ստեղծա-

                                                            
* Հոդվածը ներկայացվել է 6. 09. 2022: 
Տպագրության է երաշխավորել Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» 
Մատենադարանի գիտական քարտուղար, բ.գ.թ. Մայա Գրիգորյանը, 8.09.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 22.09.2022: 
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գործություններում իրապաշտության գեղագիտական հայացքների դրսևորումներին, 
որոնք ունեն գրականագիտական կարևոր նշանակություն: 

 

Իրապաշտության տեսական բնութագիրը 
Իրապաշտությունը գրական ուղղություն է 20-րդ դարի ավանգարդիստական ար-

վեստում: «Իրապաշտություն» բառ-եզրույթի հիմնադիրը ֆրանսիացի բանաստեղծ Լո-
ւի Արագոնն է, ով իր «Երևակայական անուրջներ» այլընտրանքային հրովարտակում 
«մարդ-անհատի և գերիրականության հարաբերակցությունը համարում է այնքան 
հնարավոր, որին կարող է հասու լինել մարդու ոգին,- հարաբերակցություն, նույնքան 
առարկայական, որքան առարկայական կարող են լինել պատահականությունը, պատ-
րանքը, ցնորականը, անրջայինը»1: Իսկ Անդրե Բրետոնն այլ կերպ է մեկնաբանում 
իրապաշտություն բառ-եզրույթը. «...ուղղակի որպես մետաֆոր, որը նա գործածում է 
իր «Իրապաշտության հրովարտակում» դեռ անվստահ երանգավորումով և առածան-
ման արտահայտություններով»2: Իրենց գրական երկերում, այսպիսով, «իրապաշտնե-
րը փորձում էին հայտնաբերել նոր աշխարհատեսության ուղին, որի իրականությունից 
անբաժան չէին լինի երազները, բնազանցականը, մոգականը: Նրանք ցանկանում էին 
ընդլայնել իրականության վերաբերյալ պատկերացումները, մոտ լինել այնպիսի իրա-
կանության, որը կընդգրկեր ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին նյութական իրակա-
նությունը, և կամ, այլ կերպ ասած, կբնազանցեր երազի և իրականության միջև առկա 
անզուգադիպությունը»3: 

Իրապաշտությունը ժանրային-թեմատիկ տեսանկյունից իր արտացոլումը գտավ 
ոչ միայն նշված ուղղության ներկայացուցիչների չափածո և արձակ երկերում, այլև գո-
յություն ունի իրապաշտության թատրոն՝ որպես առանձին ժանրատեսակ: Իրապաշ-
տության թատրոնի ներկայացուցիչներից էին Գ. Ապոլիները, Ժան Կոկտոն և ուրիշներ: 

 

Իրապաշտական հայացքների արտացոլումը Ե. Չարենցի և Ա. Ռեմբոյի ստեղծա-
գործություններում 

Համաշխարհային գրականության պատմության մեջ առանձնահատուկ տեղ ունեն 
հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցը և ֆրանսիացի բանաստեղծ Արթյուր Ռեմբոն: 
Նրանց ստեղծագործությունները շրջադարձային ազդեցություն ունեցան համաշխար-
հային բանաստեղծական մտքի, գրական նոր լեզվաարտահայտչական միջոցների և 
տաղաչափական զանազան ձևերի զարգացման վրա՝ առաջ բերելով գրականագի-
տական նորանոր հետաքրքրություններ: Իրապաշտության հայացքները, նրա պոետի-
կան և այդ ուղղության գրական առանձնահատկությունները տարբեր դրսևորումներով 
արտացոլվեցին նրանց ստեղծագործություններում, որոնց մասին էլ փորձել ենք անդ-
րադառնալ սույն հոդվածի շրջանակներում: 

Այսպես, իրապաշտության դրսևորումները Ե. Չարենցի պոեզիայում առկա են 
«Դանթեական առասպել» պոեմում, որի բանաստեղծական աշխարհի հիմքը դառնում 
են մարդ-անհատի և իրականության փոխհարաբերությունները և որոնց մասին բա-

                                                            
1 Энциклопедический словарь сюрреализма, М., Имли Ран, 2007, с. 458. 
2 Տե'ս նույն տեղում: 
3 Целан П., Стихотворения, проза, письма, М., Ad Marginem, 2013, с. 342-343 
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նաստեղծը գրեց դեռևս պատանեկան տարիքում, իր փառավոր գրական մուտքի «ար-
շալույսին»: Եղիշե Չարենցի դանթեական պոեմի սկիզբն ազդարարում է մայր բնութ-
յան և նրա ստեղծածի հարազատությունը. 

Մենք ճամփա ընկանք առավոտ ծեգին՝ 
կապույտ երկնքի խորությամբ արբած: 
Թարմ, թեթև էր մեր ճամփորդի հոգին՝ 
ուրախ էինք մենք և մեր սիրտը – բաց1: 

«Բնանկարն» այս պարագայում բանաստեղծական պատկերային ծավալի տե-
սանկյունից ունի արտահայտչական և բովանդակային նկարագիր: «Բնանկարի» բո-
վանդակությունն ընդունված է համարել, այսպես ասած, նրա իր-առարկայական բա-
ղադրիչ տարրը, հորինվածքային արտահայտչականությունը՝ ի ցույց դնելով իրակա-
նության կերպավորվող տեսանելի նկարագիրը: Այս ամենի առնչակցությամբ էլ՝ 
«բնանկարը» չափազանց շերտավորված է դառնում գրականության մեջ: 

Համանման սկզբունքով են կառուցված Ա. Ռեմբոյի «Հովտում քնածը» բանաս-
տեղծության պատկերները, որտեղ արտացոլված զարմանահրաշ բնության նկարագ-
րությունը ձեռք է բերում իրապաշտական տարիմաստություն. «Այնտեղ մի գետ է եր-
գում՝ խաղ անելով խոլաբար, // գետեզերյա ուռենու արծաթի հետ ցնցոտի, // այնտեղ 
հպարտ լեռներից արեգակն է շողում վառ, // լույսի փրփուրն է շոյում կանաչ թավիշը 
խոտի» (Ա. Ռեմբո): 

Ե. Չարենցի քնարերգությունն այնուհետև, որոշակիորեն ձեռք է բերում իրակա-
նության և կյանքի շոշափելի բովանդակություն և հնչեղություն, որ ավելի բնորոշ էր 
նրա «Կապուտաչյա հայրենիք» և «Դանթեական առասպել» պոեմներին: Վերջինի գե-
ղարվեստականությունն ու միջավայրի պատկերավոր նկարագրությունը երևակայութ-
յան ծնունդ չեն, պոեմի կառույցը նմանվում է «մոնո-թեմայի», որտեղ իրականացված 
են «խառը պատկերներն» ու «արագացող ռիթմերը». «Երկա՜ր կանգնեցինք: Մի զին-
վոր–ընկեր // Դիակն հրելով, խնդաց խելագար: // Բայց չէ՞ որ նա' էլ կրել է զենքեր, // 
Եղել է մեզ պես կյանքի սիրահար (հ. 1, էջ 298): 

Անտոկոլսկին շեշտադրում էր այն, «ինչը համազոր էր նրա (Ռեմբոյի – Ն. Ս.) ինք-
նօրինակ բանաստեղծությունների պոետիկային,- դրանք են՝ պատմականության պա-
թոսը, տարաշերտ կապակցությունների հմուտ միակցումը, թատերայնությունը, որոնք 
առանձնահատուկ կերպով միատեղվում են Ռեմբոյի պոեզիայում հերմետիզմի և բա-
նաստեղծական տողերի մթամածության հետ»2. «Հիրիկների մեջ կապույտ նա քնել է 
անվրդով // ու ժպտում է մի հիվանդ երեխայի ժպիտով. // նա մրսում է... Բնություն, 
նրան ջերմիկ օրորիր...» (Ա. Ռեմբո): 

Իրապաշտական վերաճումներով հանդերձ «Դանթեական առասպել» պոեմում 
նկարագրվող «մղձավանջային տեսիլները՝ ոչ միայն ուժեղ երևակայության արդյունք 
են, այլև կամավորական բանակի զինվոր Չարենցի հիշողության ու գիտակցության 
մեջ մշտապես ապրող, մտասևեռում դարձած պատկերներ են, որոնք գրավոր ձև են 
փնտրում: Որքան էլ խորհրդանշական ու այլաբանական՝ պոեմում հեղինակը խստո-
                                                            
1Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, հ. 1, Երևան, Սովետ. գրող, 1986, էջ 296: 
Այսուհետև բանաստեղծի չորս հատորյակից մեջբերվող հատվածների վերջում կնշվեն միայն 
հատորը և էջը: 
2 Рембо А., Пьяный корабль, СПб., Азбука-Аттикус, 2019, с. 15. 
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րեն պահպանում է դեպքերի հաջորդականությունը և որոշակի դեպքերով պայմանա-
վորված նախճիրների որակական տարբերությունը»1: Ահա այսպիսով, սիմվոլիստա-
կան անորոշ և գունատ պատկերների փոխարեն մենք տեսնում ենք իրական կյանքն 
իր սարսափներով, որոնց վրա իշխում է նկարագրական-իրապաշտական ոճը. «Ի՞նչ 
ցեղից էր նա–այդ ո՞վ կիմանար: // Իր ապրած կյանքից ամեն հիշատակ // Սրբել էր, 
տարել անձրևը վարար» (հ. 1, էջ 298): 

Այստեղ արդեն Ա. Ռեմբոյի իրապաշտական պատկերակառուցմանը զուգահեռ 
բանաստեղծական խոսքը սկզբնական տողերի կախարդանքից անցում է կատարում 
եզրափակիչ տողերի չհրապուրող տողերին, ուր պարզվում է, որ խաղաղ «հովտում 
քնածը»՝ «գնդակներից բզկտված» զինվորն է. «Նա այլևս չի զգա բուրմունքը քո թով-
չանքի. // հավերժական նիրհի մեջ խաղաղվել է, ու կրծքին // գնդակներից բզկտված՝ 
արյան հետքեր կան կարմիր...» (Ա. Ռեմբո): 

Ըստ Ս. Աղաբաբյանի՝ «Դանթեական առասպել» «պոեմում խաչավորվում են 
գրական ամենատարբեր աղբյուրներ՝ թումանյանական պարզ ոճերից մինչև հոգեկան 
դրությունների նարեկացիական շիկացում, իսահակյանական ռիթմերից («Աբու-Լալա 
Մահարի» պոեմի քարավանի հանգով Չարենցը նկարագրում է զինվորական խմբի 
վերելքը) մինչև մեծարենցյան դարձվածքների ոճավորում («Արյունն անուշ է, արյունն 
հեշտագին»), սիմվոլիստական աղոթքներից մինչև Դանթեի «սուրբ պոեմի» (de poema 
sacro)՝ «Աստվածային կատակերգության», մտապատկերներ»2. «Ճամփի մոտ ընկած 
տեսանք մի դիակ: // Կանգնեցինք, մի պահ նայեցինք իրար: // Փտել էր արդեն անձրև-
ների տակ...» (հ. 1, էջ 298): 

«Մի եղանակ դժոխքում» գրքի մեջ Ա. Ռեմբոն գրում է. «Թող քաղաքները բռնկվեն 
իրիկնալույսերի ծովում: Իմ օրն ավարտված է. ես լքում եմ Եվրոպան»3: Ա. Ռեմբոն՝ 
որպես «ոսկեշող մի կայծ բնության լույսի», ձգտում էր հեռանալ քաղաքակրթությունից, 
ինչը դիտվում էր ցասումնալից ըմբոստություն «ժամանակի դեմոկրատական ըմբռ-
նումների դեմ, երբ «առաջադիմությունն» ընթանում է բարբարոս գաղութատիրության 
հետ»: Խորհրդապաշտ բանաստեղծի երազներն ունեին ընդգծված որոշակիություն. 
«Ո՞ր բարեգութ գիրկը, ո՞ր աննման պահը ինձ կվերադարձնի այն երկիրը, որտեղից 
սորում են իմ երազներն ու իմ աննշմար շարժումները»4: Այսպես, Ա. Ռեմբոյի իրապաշ-
տությանը բնորոշ գեղագիտական հայացքները «Մի եղանակ դժոխքում» ստեղծագոր-
ծության մեջ ներհակ լինելով նրանում տեղ գտած հումանիստական տարրերի հետ, 
ֆրանսիացի բանաստեղծին ամենից առաջ մերձեցնում են նիցշեական «գերմարդու» 
գաղափարներին. «Ես կվերադառնամ երկաթե մկաններով, թխաթույր մաշկով ու // մո-
լեգին աչքերով. իմ դիմակից կգուշակեն, որ ես սերված եմ ուժեղ // ցեղից: Ես շատ ոս-
կի կունենամ. կլինեմ դատարկապորտ ու բռի» (Ա. Ռեմբո): 

Կարևոր է ընդգծել, որ Ե. Չարենցի ստեղծագործությունն իրականության հետ բա-
խումի արտահայտությունն է: Յուրաքանչյուր անգամ իր նոր ստեղծագործության հա-
մար Ե. Չարենցը գտնում է նոր չափ և պատկեր, ձև ու եղանակ: Բանաստեղծը շարու-

                                                            
1 Քալանթարյան Ժ., Եղեռնապատում ըստ Եղիշե Չարենցի, Ե., Նահապետ, 2009, էջ 49: 
2 Աղաբաբյան Ս., Եղիշե Չարենց, Գիրք առաջին, Երևան, ԳԱ հրատ., 1973, էջ 123: 
3 Ռեմբո Ա., Բանաստեղծություններ, Մի եղանակ դժոխքում, Երևան, Ապոլոն, 1991, էջ 8: 
4 Նույն տեղում, էջ 124: 
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նակ ձգտում է դեպի թարմության ու խորութան՝ հանուն քերթողական նոր արվեստի: 
Կենսահույզ խնդիրների յուրակերպ արծարծման համար Ե. Չարենցը գնացել է դեպի 
դարերի խորքը՝ դիմելով հույն Հոմերոսի «Իլիական» պոեմի գլխավոր հերոս Աքիլլեսի 
կերպարին և ապա եկել է նոր դարերը՝ դիմելով արդեն ֆրանսիական թատրոնի ճար-
պիկ հերոսի՝ Պյերոյի կերպարին: Ե. Չարենցի մի շարք ստեղծագործություններ նրան 
մերձեցնում են նաև նիցշեական գաղափարներին: ««Իմ լեռան աղոթքը» պոեմում 
քրիստոնեական ու նիցշեական ներհյուսման հիմքը Քրիստոսի և գերմարդու տարբե-
րակը հանդիսացող «գաղափարի սուրբի» նույնացումն է»: «Նիցշեն գերմարդուն է հա-
վասարեցնում գաղափարի սուրբին, իսկ Չարենցը գերմարդու տարբերակի՝ գաղա-
փարի սուրբի և Քրիստոսի միֆը մեկտեղում է»1. «Տե՜ր իմ,- էությո'ւն իմ,- հարազատ 
իմ,- այսինքն՝ // Ա'յն, որ չունեմ կյանքում և չեմ ունեցել,- // Ա'յն, որ միակն է ողջ կյան-
քում այս կամեցել...» (հ. 3, էջ 443): 

Իրապաշտական միևնույն թեմաներն առկա են նաև Ե. Չարենցի և Ա. Ռեմբոյի այլ 
ստեղծագործություններում ևս: Մարդկային էությունն, որն արտացոլում է իր «Ես»-ը, 
փիլիսոփայական բնազանցության համաձայն, մարդ-անհատի բազում հնարավոր 
կյանքերից ընդամենը մեկը կարող է լինել, և, ըստ որում, ոչ ամենից իրականը (Յուրա-
քանչյուր էություն պետք է օժտված լինի բազմաթիվ այլ կյանքերով): Այս գաղափարից 
է հետևում Ա. Ռեմբոյի «պայծառատեսական» նամակներից մեկում արտահայտած 
ձևակերպումը, որ «Ես»-ը մեկ ուրիշն է» («Je est un autre»): Ըստ այդմ էլ, նրա ստեղ-
ծագործություններում ակնհայտ է դառնում «Ես»-ի և իրականության միջև չթույլատր-
վող հակասությունները, նաև՝ «Ես»-ի զգացական զարգացման մեջ նրա ձևավորումն 
ու վերաճումը, «Ես»-ի և իրականության նույնացումն ու նրանց բացարձակ զատումը. 
«Հոգեկան մաքառումը նույնքան կատաղի է լինում, // որքան մարդկանց ճակատա-
մարտը, բայց արդարության // տեսիլքը միայն Աստծուն վերահաս հաճույքն է» (Ա. 
Ռեմբո): 

Ե. Չարենցի «աղոթքն ունի մեղեդայնություն, պատկերային երաժշտական ռիթմի-
կայի մոտ հնչեղություն», ինչն անկասկած, շաղախված է նաև ««Լիրիկական բալլադ-
ների», «Ծիածանի», «Ողջակիզվող կրակի» լիակշիռ խորհրդապաշտությամբ՝ ներառ-
յալ Պլատոնի ուսմունքի իմացությունը, անկատար աշխարհի դիմաց այլաշխարհային 
երանության մղումների ու տրամադրությունների տերյանակերպ դրսևորումներով»2: 
Այսպիսով, «Ջերմ ու սրտաբուխ է Տիրոջը աղոթքային դիմումը: Հուզապրումները կեն-
դանի են ու կոնկրետ, շարժման մեջ են իրենց քրիստոնեական լիցքերով: Չարենցը 
հասնում է քրիստոնեական բանաստեղծության բարձրությանը»3, գրելով «ինքնագնա-
հատման» բանաստեղծություններից մեկը. «Ուժ չեմ հայցում, չեմ հայցել և չեմ հայցի 
երբեք,- // Իմ մարմնական տոգորման, ողջակիզման դեմ, // Ես-ի'նքս եմ իմ դեմ – ո՜վ 
Տեր,- հայցում զրահ...» (հ. 3, էջ 328): 

Շարունակելով իրապաշտական պատկերակառուցման և նրա գրական մեթոդի 
գործածման զուգահեռ վերլուծության անդրադարձումները Ե. Չարենցի և Ա. Ռեմբոյի 

                                                            
1 Տե'ս Չարենցյան ընթերցումներ, գիրք 8, Երևան, Եպհ հրատ., 2007, էջ 149, 147: 
2 Զաքարյան Ա., Եղիշե Չարենց. կյանքը, գործը, ժամանակը, Ե., Ֆենոմեն, 2008, էջ 311: 
3 Չարենցյան ընթերցումներ, գիրք 8, Ե., Եպհ հրատ., 2007, էջ 148: 
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ստեղծագործություններում, պետք է հավելել, որ նրանք անդրադարձ են կատարել 
նաև իրապաշտության ժանրային առանձնահատկություններին: 

Եվ ահա այսպես, «1920-ից – 1937 թվականների հասարակական ընդհանուր 
մթնոլորտը, հարափոփոխ իրավիճակները և բանաստեղծի անձնական վիճակն ու 
տրամադրությունը եղել են ամենօրյա դաժան պայքար, ճիշտ և ճիշտ «Էլեգիայում» 
յուրօրինակ սողոսկում-սքողումով բնութագրված սույն ահեղ բնույթով ու էությամբ»1, 
Ե. Չարենցը նշավակում է երկրի իշխաններին ու ֆեոդալներին, որոնք եղել են «սին 
ըղձերի ճորտեր», ժողովրդի հոգում չեն սերմանել միասնության կենարար ուժն իրենց 
հայրենասիրությամբ և չեն մատնանշել այն ճանապարհը, որով պետք է ընթանար ու 
բարգավաճեր հայոց ազգն իր հարազատ հողի վրա, որպեսզի իրական կյանքը 
չդառնա «զառանցանք» և «փախուստ» սեփական հայրենիքից. «Բայց ես դիմում եմ 
քեզ, ինչպես հաճախ // Անապատում՝ ահեղ սամումների ժամին՝ // Քարավանի տերերն 
արնաշաղախ– // Թողած այնքան ուշիմ ու խորամիտ // Փորձառությունն իրենց՝ լոկ 
ուղտերի դեղին // Բնազդին են կառչում – և գտնում ուղի...» (հ. 3, էջ 443): 

Հետաքրքրական է Ե. Չարենցի և Ա. Ռեմբոյի գործերում «փարիզյան բնապատ-
կերների» նկարագրությունը՝ հասարակական-քաղաքական պատումի ուղեծիրում: Հի-
շենք խորհրդապաշտ բանաստեղծի հանրաճանաչ «Փարիզյան խնջույք» գլուխգործո-
ցը, որտեղ «Նավթարկերով այրվող Փարիզի հրացոլքը Ռեմբոն նմանեցնում է Կորոյի 
բնապատկերներին, ուր գերիշխում է բոսորը». «Ահա փողոց ու ափնուղի, ահա մայ-
թերն ու ահա // տներն ամեն բիլ երկնքում, որ իր ժայթքով ամեհի // ռումբերի բոցն 
աստղավառեց մթության մեջ գիշերվա» (Ա. Ռեմբո): Հայ բանաստեղծի «Կոմունարնե-
րի պատը Փարիզում» պոեմի առանցքում «Փարիզում դիկտատոր է Իրը, որը և անտե-
սանելի, մոգական ուժով արարում է կյանքի սուր հակապատկերները: Փարիզյան պա-
տումի բնական շարունակությունն է «Մենք կգանք, դեռ կգանք» շեշտակի խոսքով 
ազդարարվող ծառացման մոտիվը, որը Չարենցը դիտում է իբրև պատմության իսկա-
կան ու խոր տրամաբանություն»2. «Լսե՜ք, լսե՜ք, լսե՜ք – // Այդ թաղերի վրա // Շուտով 
կելնե արևը, որպես դահիճ...» (հ. 2, էջ 163): 

Ա. Ռեմբոյի վաղ գործերում (օրինակ, «Օֆելյա», «Զգայություն») զարմացնում է 
սահմանափակությունից դեպի անսահմանություն գիտակցական անցումը: Իսկ արդեն 
արձակ գործերում իրապաշտական «սահմանափակ» բնապատկերներին հակադր-
ված է խորհրդապաշտական պատկերակառուցման «անվերջությունը»: Այդուամենայ-
նիվ, բանաստեղծն իր մեջ է «հայտնագործում» առեղծվածի լուծումը, նրա պատկերա-
յին համակարգը նորոգվում է «խորհրդապաշտական մոլեգնող հեռուների» ներխուժ-
մամբ, ինչն ավերում է, արդարև, բոլոր տեսակի «սահմանային պատնեշները». «Վայ-
րենիները անդադրում պարում են ցայգահանդեսում: Եվ ահա // մի ժամով ես իջա 
Բաղդադի ճեմափողոցները, որտեղ մարդիկ // գովերգում էին նորընծա աշխատանքի 
բերկրանքը՝ թանձրաշունչ քամու տակ...» (Ա. Ռեմբո): 

Սկզբունքորեն նույնն է «խորհրդապաշտական հակադրության» հնարանքը, որի 
միջոցով բանաստեղծական խոսքի ու պատկերների տարատեսակ միավորները փո-
խակերպված են միանգամայն այլ ձևերի մեջ: Ըստ Ա. Եղիազարյանի՝ «Չարենցը գրում 

                                                            
1 Զաքարյան Ա., Եղիշե Չարենց. կյանքը, գործը, ժամանակը, Ե., Ֆենոմեն, 2008, էջ 426 
2 Աղաբաբյան Ս., Եղիշե Չարենց, Գիրք երկրորդ, Ե., ԳԱ հրատ., 1977, էջ 17: 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

336 
 

է մի բանաստեղծություն, որը, թերևս, նրա ողբերգական տրամադրությունների բարձ-
րակետը պետք է համարել (կամ, գոնե, բարձրակետերից մեկը): Այս բանաստեղծութ-
յան հերոսի համար կարծես չկա, չի եղել ոչ մի «Ամբոխները խելագարված», «Սոմա», 
ոչ մի «Առավոտ»... Ինքն է միայնակ այս ահասարսուռ տիեզերքի դեմ, որն սպառնում 
է, որը մահ է ու սարսափ...»1. «Շաչում է այս աշնան քամին, իբրև հին, դասական Ակ-
վիլոն. // Աշուն է,- և ծանր անձրևի արճիճե շեղջեր քշելով // Եվ ավերք, և նեռ գուժելով՝ 
թռչում է հողմն Ակվիլոն» (հ. 3, էջ 427): 

Իրապաշտության ներկայացուցիչներից մեկի՝ Անրի Միշոյի պոեզիայում ևս տես-
նում ենք արտացոլված «քամու» խորհրդանշական պատկերը: Այսպիսով, վերոնշյալ 
ուղղության ««Հակաանհատական» պոետիկան 1920-ական թվականներին իշխում էր 
ոչ միայն Ե. Չարենցի, այլև Վ. Մայակովսկու, «պրոլետկուլտականների», «լեֆական-
ների», ինչպես նաև արտասահմանյան, առաջին հերթին՝ իրապաշտների պոեզիայում, 
որոնք նույնպես ձգտում էին չափածո երկի միջից հեռացնել «անհատին»: Օրինակ՝ 
իրապաշտները (Ա. Բրետոն, Ռ. Դեսնոս, Ֆ. Սուպո, Ա. Արտո, Պ. Էլյուար, Լ. Արագոն և 
ուրիշներ) անհատին կտրելով արտաքին աշխարհի և հասարակական հարաբերութ-
յունների բարդ հանգույցներից, նրան տեղափոխում էին ներքին, «սյուրռեալ» (գերի-
րական) աշխարհ և տարրալուծում ենթագիտակցական քաոսի «ալոգիկ» ու մտքի հա-
մար անմատչելի պատկերներում, ուր իշխում էին «պատահականը», «ֆանտաստի-
կը», «ավտոմատիզմը»2. «Հրեշավոր քամի է փչում. // կրծքիս մեջ ոչ մեծ մի անցք է, // 
հրեշավոր քամին փչում է դրա մեջ: // Անցքը խորն է հոգուս մեջ և չունի ձև» (թարգմ.՝ 
Գ. Մելքոնյանի): Իրապաշտական լեզվական նորագույն վիճակները հաճախ դրսևոր-
վում են բառային առանձին միավորների «հարակրկնակներով»: Զուգահեռաբար մեջ-
բերենք մի քանի բնորոշ օրինակներ, որոնք մատնանշում են Չարենցի և մոդեռնիստ 
բանաստեղծների մերձակցությունը. «Օ՜, ժամանակներ, օ՜, ապարանքներ, // ո՞ւմ հո-
գին, արդյոք, չի անառակվել // օ՜, ժամանակներ, օ՜, ապարանքներ» (Ա. Ռեմբո) և 
«Նույնիսկ երեխաները գիտեն, որ «Ընկերությունը» կենտրոն է, մի ավելի ամենակա-
րող և ահռելի կենտրոն, որ սուլթաններ, շահեր և կայսրեր պիտ տապալե-այդ անգո, 
ավելի լավ է ասել՝ մաթեմատիկական այդ «Կենտրոնը»» (Ե. Չարենց): Իսկ Գեորգ Թ-
րակլի պոեզիայում մետաֆորն ընդգրկում է ողջ աշխարհը՝ վերստեղծելով նրա իրա-
կան վիճակն ու էությունը, որն արտացոլված է պարզորոշ և տեսանելի. «Լռություն. 
ասես կույրերն իջնեն աշնանային պարիսպով՝ // Զառամ քունքերով ունկ դնելով թռիչ-
քին ագռավի. // Ոսկյա լռությունը աշնան...» (թարգմ.՝ Հ. Մովսեսի): 

Եզրափակելով՝ անհրաժեշտ ենք համարում հավելել, որ իրապաշտության ոճա-
յին առանձին տարրեր արտացոլված են նաև 20-րդ դարի բանաստեղծներից Գ. Լոր-
կայի, Վ. Մայակովսկու և ուրիշների տարաբնույթ ստեղծագործություններում: 

 

Եզրակացություն 
Իրապաշտությունը, որպես գրական ուղղություն, սկզբնավորվել է 20-րդ դարի 

սկզբներին և կարևոր նշանակություն է ունեցել գեղարվեստական գրականության 
զարգացման ընթացքի վրա: Այն իր արտացոլումն է գտել Ե. Չարենցի («Դանթեական 

                                                            
1 Եղիազարյան Ա., Պատմության երգեհոնը. Եղիշե Չարենց, Ե., Տիգրան Մեծ, 2007, էջ 196: 
2 Էդոյան Հ., Եղիշե Չարենցի պոետիկան, Ե., Վան Արյան, 2011, էջ 264: 
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առասպել», «Իմ լեռան աղոթքը») և Ա. Ռեմբոյի («Հովտում քնածը», «Մի եղանակ 
դժոխքում») գործերում: Համեմատական վերլուծության միջոցով ցույց ենք տվել, որ 
թե' Չարեցնի և թե' Ռեմբոյի գրական գործունեության առանցքում առանձնահատուկ 
տեղ և նշանակություն են ունեցել իրապաշտական հայացքների դրսևորումները՝ ժա-
մանակաշրջանների հասարակական-քաղաքական կյանքի տարբեր կողմերը պատկե-
րող գեղագիտական բազմապլան և բազմաշերտ նկարագրություններուվ, բնապատ-
կերների խորհրդապաշտական արտահայտչական ձևերով և գրական մտքի բացար-
ձակ նորարարական մոտեցումներով: 
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РЕЗЮМЕ 
Выражение сюрреализма в произведениях Е. Чаренца и А. Рембо 

Сукиасян Нарек 
Институт литературы имени М. Абегяна НАН РА, Соискатель 

Ереван, Республика Армения 
 

В статье обосновывается значение развития сюрреализма, как литературного направ-
ления и его влияние на литературно-творческие взгляды Е. Чаренца и А. Рембо. На основе 
использованных источников рассмотрены различные проявления сюрреализма, проведен 
сравнительный анализ произведений двух поэтов. Мы обратились к переживаниям и 
художественным описаниям поэта в его поэме «Дантова легенда», связанным с Первой 
мировой войной и Геноцидом армян. Исходя из требований современного литературоведения, 
мы попытались показать и оценить особенности художественной мысли  Е. Чаренца и А. 
Рембо, а также эпистемопознавательное значение их поэтических произведений. Анализ пока-
зал, что с сюрреалистической точки зрения их произведения выделяются эстетическими 
описаниями, изображающими исторический период, и символически-выразительными форма-
ми пейзажей. 

Ключевые слова: сюрреализм, символические образы, литературные формы выраже-
ния, стили, сюрреалистические взгляды, литературное взаимодействие. 

 
SUMMARY 

Expression of Surrealism in the Works of 
E. Charents And А. Rimbaud 

Sukiasyan Narek 
Institute of Literature after M. Abeghyan of NAS RA,  

Ph.D.Student 
Yerevan, Armenia 

 
The article substantiates the significance of the development of surrealism as a literary trend 

and its influence on the literary and creative views of E. Charents and A. Rimbaud.  Based on the 
sources used, various manifestations of surrealism were considered, a comparative analysis of the 
works of two poets was carried out. We turned to the experiences and artistic descriptions of the poet 
in his poem "Dante Legend" related to the First World War and the Armenian Genocide. Based on 
the requirements of modern literary criticism, we tried to show and evaluate the features of the 
artistic thought of E. Charents and A. Rimbaud, as well as the epistemological significance of their 
poetic works. The analysis showed that from a surrealistic point of view, their works are 
distinguished by aesthetic descriptions depicting the historical period, and symbolic and expressive 
forms of landscapes. 

Key words: surrealism, symbolic images, literary forms of expression, styles, surrealistic 
views, literary interaction. 
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ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ 

ԱՍԻԱԿԱՆ-ՀԵՌԱՎՈՐԱՐևԵԼՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԸ. ՌԴ 
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Ուկրաինական ճգնաժամի և Արևմուտք-ՌԴ բախման համապատկերում փորձա-

գիտական հանրության մեծ մասի համոզմունքն է, որ նոր աշխարհակարգի հնարավոր 
ձևափոխումների գործընթացում վճռորոշ նշանակություն է ձեռք բերում *ասիական և 
հեռավորարևելյան տարածաշրջանների պետությունների դիրքորոշումները, որոնցից 
ուղղակիորեն կախված է հատկապես Ռուսաստանի նկատմամբ վարվող պատժամի-
ջոցների արդյունավետոթյունը և նաև նոր սառը պատերազմի հետևանքները: Իհարկե, 
այս գործընթացում առաջնայինը Չինաստանի դիրքորոշումն է. ՙԵթե հնում բոլոր ճա-
նապարհները տանում էին դեպի Հռոմ, ապա ներկայումս շատ բախտորոշ ճանա-
պարհներ տանում են դեպի Պեկին՚, ընդգծել ենք մեր   վերլուծական հոդվածի մեջ1: 
Սակայն, չպետք է անտեսել, որ չինական գործոնի կողքին ոչ պակաս վճռական ազ-
դեցություն ունեն այնպիսի հսկաներ, ինչպիսիք են Ճապոնիան և Հնդկաստանը, ինչ-
պես նաև՝ այս տարածաշրջաններում արևմտյան տերությունների նախաձեռնությամբ 
նոր ռազմաքաղաքական մեծ ու փոքր դաշինքների ստեղծման քաղաքականության 
հետևանքները: Քանի որ Չինաստանին արդեն անդրադարձել ենք, փորձենք հնարա-
վորինս լուսաբանել Ճապոնիայի և Հնդկաստանի հետ ՌԴ հարաբերությունների հնա-
րավոր զարգացումները և ասիական-հեռավորարևելյան ուղղությամբ արևմտյան ռազ-
մաքաղաքական նախաձեռնությունները:   

ԱՄՆ- ի մեկ այլ դաշնակից և Ռուսաստանի հարևան Ճապոնիան, զգալիորեն ավե-
լի անկախ է միջազգային գործերում, քան՝ Եվրոպան, որի արտաքին քաղաքական 
ինքնուրույնությունն  արդեն հարցականի տակ է։ Միանալով ՌԴ-ի դեմ Արևմուտքի 
հավաքական պատժամիջոցներին ՝ Տոկիոյի ներկայիս ղեկավարությունը միևնույն ժա-
մանակ ձգտում է լուծել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում տարածքային 
խնդիրը և կանխել Պեկինի և Մոսկվայի միասնական հակաճապոնական ճակատի 
ձևավորման հնարավորությունը: Ճապոնական ուղղությամբ Մոսկվայի ռազմավարութ-

                                                            
* Հոդվածը ընդունվել է 12.08.2022: 
Հոդվածը տպագրության է ընդունվել 30.08.2022: 
1 Տես՝ ՆՅԱՐԴԵՐԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ԻՆՉՈՎ ԿԱՎԱՐՏՎԻ. ԲՈԼՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՏԱՆՈՒՄ ԵՆ 
ՊԵԿԻՆ․ Ք․Գ․Դ․, ՊՐՈՖԵՍՈՐ ԳԱՐԻԿ ՔԵՌՅԱՆ 
https://generalnews.am/hy/article/7e72b5fe1ad8fd5b388a5260ba7c07fe/?fbclid=IwAR2jtC5tNrJLlnAm_Kv1
UKx-CK_sdviAGbZfLE23xRFUmphWpFhcEANPsT0 
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յան նպատակը կարող է լինել Ճապոնիան ռուսական արդիականացման համար էա-
կան ռեսուրս դարձնելը, հատկապես ՝ Ռուսաստանի հեռավորաևելյան նահանգներում։  
Ճապոնիան  Չինաստանի հակակշիռ դարձնելու նպատակ, Կրեմլը չունի, որովհետև  
ճապոնական տեխնոլոգիաների և ներդրումների, գիտական և տեխնիկական համա-
գործակցությունը կարևոր է  երկրի զարգացման համար: Մոսկվայում ձգտում են Ճա-
պոնական բիզնեսը ներգրավել Ռուսաստանում և ընդլայնել ռուսական ապրանքների 
մուտքը Ճապոնիայի շուկաներ։ Տոկիոյում քննարկվող ռուս-ամերիկյան հարաբերութ-
յունների վայրիվերումներին և արտաքին քաղաքական հարցերի շուրջ ներքաղաքա-
կան պայքարին  ռուսական ներկա ղեկավարությունն աշխատում է կողքից հետևել։ 
Այդ համատեքստում ռուս-ճապոնական խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը և 
Կուրիլյան չորս կղզիների շուրջ  տարածքային խնդրի լուծումն անհրաժեշտ հիմք 
կհանդիսանային ապագա ավելի սերտ փոխգործակցության համար: Երկու երկրների 
հասարակական կարծիքը միանշանակ կողմ է, որ  դիվանագիտական ճանապարհով 
ձեռք բերվի նման որոշում և հետո վավերացվի: Ամեն դեպքում, Տոկիոն առավել 
զուսպ է Ռուսատանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների հարցում և իրեն շատ 
հեռու է պահում ուկրաինական ռազմական գործողություններից:  

Ռուսաստանի ասիական և հեռավորարևելյան ռազմավարության մեջ առաջնային 
են  նաև Հնդկաստանի հետ հարաբերությունները: Եթե Չինաստանի և  Ճապոնիայի 
հետ Ռուսաստանն ընդհանուր սահմաններ ունի՝ Հնդկաստանի հետ դրանք չկան: Փո-
խարենն այդ երկրի հետ Մոսկվան կուտակել է 70-ամյա մտերիմ և գրեթե խնդիրներից 
զերծ գործընկերության փորձ։ Հնդկաստանն արագ տնտեսական կշիռ է ձեռք բերում, 
ավելացնում ռազմական հզորությունը և ակտիվացնում  իր արտաքին քաղաքակա-
նությունը։ Չինաստանի և Եվրոպայի հետ միասին այդ երկիրը դառնում է Մեծ Եվրա-
սիայի հիմնական կենտրոններից մեկը։ Ռուսական քաղաքականության նպատակն է  
Հնդկաստանի հետ արտոնյալ գործընկերության առավել խորացումը, այն միջպետա-
կան հարաբերությունների սահմաններից դուրս տարածելը։ Ռուսաստանի համար 
հատկապես գրավիչ է համագործակցությունը ժամանակակից տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում ՝ այնտեղ, որտեղ հնդիկները հատուկ առաջընթացի են հասել։ 

Արտաքին քաղաքականության այս ուղղության մեջ նկատելի է Ռուսաստանի   
գործնական նպատակը. Ռուսաստան-Չինաստան-Հնդկաստան /RIC/ դեռեւս զուտ 
ձևական խմբի վերածումը մայրցամաքային Ասիայում անվտանգության, կայունության 
և զարգացման հիմնական խնդիրների մշտական գործող խորհրդատվական խորհրդի: 
Եթե RIC-ը դառնա գործող, դա Ռուսաստանին հնարավորություն կտա  մեղմել մրցակ-
ցությունն իր երկու կարևորագույն ասիական գործընկերների միջև և ամրապնդել ա-
ռանցքային մոդերատորի իր սեփական դիրքորոշումը:  RIC-ը, դառնալով Շանհայան 
համագործակցության կազմակերպության՝ ՇՀԿ-ի միջուկը, կարող է առաջատար լինել 
տարածաշրջանային կայունության ամրապնդման, հակամարտությունների դադարեց-
ման և կանխարգելման գործում, այդ թվում ՝ Աֆղանստանում: Սակայն Ռուսաստանի 
համար կա մեկ այլ իրողությաուն ևս: Մոսկվան,  պետք է որպես փաստ ընդունի այն, 
որ Հնդկաստանը բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն է վարում, որում ռու-
սական վեկտորը գերիշխող չէ։ Աշխարհաքաղաքական և տնտեսական պատճառնե-
րով Դելին կշարունակի զարգացնել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ: Ցանկա-
նա թե ոչ, ռուսական ներկա իշխանությունը դրան պետք է հանգիստ վերաբերվի, ո-
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րովհետև հնդկա-չինական հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման միջնորդ 
դառնալը դեռ չի հաջողվում։ Ինչպես մյուս դեպքերում՝ Չինաստանի, Եվրոպայի և Ճա-
պոնիայի հետ, Ռուսաստանը պետք է կենտրոնանա սեփական հարաբերությունների 
զարգացման վրա, այլ ոչ թե մրցակցի դիրքերը թուլացնելու փորձերի վրա։ 

ՌԴ ասիական և հեռավորարևելյան ռազմավարության տապալման ուղղությամբ  
ԱՄՆ և նրա արևմտյան դաշնակիցները գործում են բավականին արդյունավետ՝  ստեղ-
ծելով տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական կառույցներ և համագործակցության 
ձևաչափեր: Այս գործում արևմտյան դիվանագիտությունը հմտորեն օգտագործում է 
չին-հնդկական հակասությունները: Օրինակ՝ 2020 թվականին տեղի ունեցած բախում-
ները հնդկա-չինական սահմանին հանգեցրել են Դելիի և Պեկինի առանց այդ էլ լար-
ված հարաբերությունների երկարատև վատթարացման: Դա Ռուսաստանին անհար-
մար դրության մեջ է դնում, քանի որ երկու երկրներն էլ նրա առանցքային ռազմավա-
րական գործընկերներն են։ Երկու մտերիմ ընկերների միջև կոնֆլիկտում Ռուսաստա-
նը չի կարող նրանցից մեկի կողմը անցնել՝ հարվածի տակ դնելով հարաբերություննե-
րը մյուսների հետ։ Մոսկվան խորհրդակցություններ է սկսել RIC (Ռուսաստան — Հնդ-
կաստան — Չինաստան) եռակողմ ձաչափով և աջակցել է հնդիկ և չինացի նախա-
րարների մասնակցությամբ բարձր մակարդակի հանդիպումների անցկացմանը: Սա-
կայն ավելին Ռուսաստանը չի կարող անել՝ հաշվի առնելով, որ իր երկու գործընկեր-
ներն էլ ի սկզբանե հրաժարվել են որևէ երրորդ կողմի միջնորդական ծառայություննե-
րից ։ 

Դրա հետ մեկտեղ Դելիում շատերը Մոսկվայի չեզոքությունն ընկալում են որպես 
դավաճանություն և Ռուսաստանի աճող կախվածության նշան Չինաստանից, որը վե-
րածվում է նրա ավագ գործընկերոջ: Հնդկաստանում նման մոտեցումն ուժեղացրել է 
նրանց դիրքերը, ովքեր հանդես են գալիս Ռուսաստանի հետ պատմականորեն ամուր 
կապերի թուլացման (հատկապես` ռազմական համագործակցության ոլորտում) և 
Միացյալ Նահանգների հետ ավելի ընդգրկուն  և արագ մերձեցման օգտին: Այս նպաս-
տավոր իրավիճակից ցանկանում են օգտվել Վաշինգտոնում:  Բայդենի վարչակազմը 
փորձել է նոր լիցք հաղորդել նախկինում չգործած քառակողմ երկխոսության ձևաչա-
փին (Quad), որը միավորում է Հնդկաստանը, Ավստրալիան, Ճապոնիան և ԱՄՆ-ը: 
2021 թվականին Հնդկաստանը մասնակցել է Quad վիրտուալ գագաթնաժողովին, ներ-
կա է եղել Մեծ Բրիտանիայում «Մեծ յոթնյակի»  և ԱՄՆ-ի կողմից գումարվող «Առաջ-
նորդներ հանուն ժողովրդավարության» գագաթնաժողովներին: Հնդկաստանի վար-
չապետ Նարենդրա Մոդին  եղել է ԱՄՆ-ում և հանդիպել նախագահ Բայդենի հետ: Ինչ 
արդյունքեր կտան Հնդկաստանին իր կողմը գրավելու ամերիկյան փորձերը, դեռ 
հստակ կանխատեսելի չեն: Ամեն դեպքում պետք է նկատի ունենալ, որ  Հնդկաստանը  
2017թ.-ից Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) կազմում է, նրա 
զինված ուժերը շարունակում են լայնորեն օգտագործել Ռուսաստանում արտադրված 
զենքն ու սարքավորումները, իսկ Դելիի և Մոսկվայի միջև քաղաքական հարաբերութ-
յունները նախկինի պես մտերիմ են: 

Այնուամենայնիվ, Հնդկաստանը և Ռուսաստանը բախվում են նոր մարտահրավե-
րի. ինչպես զարգացնել 70 տարի ձգվող գործընկերային հարաբերությունները, եթե 
նրանցից յուրաքանչյուրը սերտորեն համագործակցում է իր գործընկերոջ հետ դիմա-
կայության մեջ գտնվող երկրի հետ: Օրինակ՝ Ռուսաստանը կարծում է, որ Պակիստա-



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

342 
 

նը կարևոր դեր է խաղում Աֆղանստանում ամերիկացիների այնտեղից հեռանալուց 
հետո, մինչդեռ Դելին, Իսլամաբադն ընկալում է որպես Հարավային Ասիայում իր 
գլխավոր թշնամի և Հնդկաստանի դեմ ուղղված ահաբեկչությանն օժանդակող: Եթե 
նրանք չկարողանան հաղթահարել այդ մարտահրավերը, գործընկերությունը կարող է 
կորցնել նախկին մտերմությունը։ Կառավարել այդպիսի հարաբերությունները, լինելու 
է ավելի դժվար: Կհաջողվի արդյոք կառուցել  ճկուն միջպետական հարաբերություն-
ների  նոր ձևաչափ, որը  կներառի ոչ միայն Մոսկվայի և Դելիի, այլև  երկու գերտե-
րությունների հետ հարաբերությունները, մշակելով տարածաշրջանային խնդիրների 
վերաբերյալ նոր մոտեցումներ, դեռ պարզ չէ: Բայց բացառված չէ, որ Մոսկվա-Դելի 
համագործակցությունը կարող է ավելի լավ հարմարվել 21-րդ  դարի դինամիկ իրո-
ղություններին:  

Ռուսական կողմը բացասական է ընդունել Quad՝ քառակողմ ձևաչափի գործար-
կումը: Առարկությունները  պայմանավորված են  զենքի առևտրի հնդկական շուկայում 
ԱՄՆ-ի հետ մրցակցությամբ:  Ռուսաստանն ընկալում է և´ AUKUS-ը, և´ Quad-ը, որ-
պես ԱՄՆ-ի ջանքերի մի մասը՝ հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում քա-
ղաքական, տնտեսական, տեխնոլոգիական և ռազմական ճարտարապետության կա-
ռուցման համար, որն անհրաժեշտ է Վաշինգտոնին  առանցքային խնդրի ՝ Չինաստա-
նի և Ռուսաստանի հետ դիմակայության և սեփական գերազանցության պաշտպա-
նության համար։  

2021 թվականը նշանավորվեց նաև ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Ավստրալիայի 
մասնակցությամբ նոր ռազմավարական դաշինքի ստեղծմամբ, որն ստացավ  AUKUS 
անունը: Քաղաքագիտական կենտրոններում այս դաշինքի ստեղծումը համարում են 
ԱՄՆ-ի և Չինաստանի մրցակցության սրման հետևանք: Նման եզրակացությունները 
հիմնավորվում են նաև ԱՄՆ-ի և Ավստրալիայի միջև ատոմային սուզանավերի կա-
ռուցման խոշոր պայմանագրի  կնքմամբ, որին օժանդակել է Լոնդոնը: Նոր փաթեթի ի-
րականացումը թույլ կտա ավստրալական նավատորմին պարեկություն իրականացնել 
Հարավչինական ծովում, Թայվանական նեղուցում և այլ շրջաններում, ինչը կուժեղաց-
նի Չինաստանի զսպման ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը: 

Հնարավոր է, որ ապագայում ավստրալական սուզանավերն ատոմային շարժիչ-
ներով հասնեն Ռուսաստանի խաղաղօվկիանոսյան ափերին, ինչը նշանակում է, որ 
Մոսկվան չի կարող անտարբեր մնալ AUKUS-ին: Հենց այդ պատճառով ՌԴ Անվտան-
գության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը հայտարարել է, որ նոր դաշինքն 
ուղղված է ինչպես Չինաստանի, այնպես էլ Ռուսաստանի դեմ: Այս հանգամանքը կա-
րող է ռուս-չինական մերձեցման գործոն դառնալ:  

Մոսկվայի համար անցանկալի է նաև մեկ այլ նախաձեռնություն: ԱՄՆ-ը և ևս չորս 
երկրներ՝ Ավստրալիան, Մեծ Բրիտանիան, Նոր Զելանդիան,  և Ճապոնիան խաղաղօվ-
կիանոսյան նոր դաշինք են ստեղծել: Այս մասին ասվում է Սպիտակ տան կայքում զե-
տեղված այս երկրների համատեղ հայտարարության մեջ։ Դրանում նշվում է, որ 
Partners in the Blue Pacific (PBP) գործընկերությունն ուղղված է տարածաշրջանի կղզա-
յին պետությունների արդյունավետ համագործակցության զարգացմանն ու աջակցութ-
յանը: Արևմտյան կենտրոններում նշում են, որ հինգ երկրները խաղաղօվկիանոսյան ա-
ռաջնահերթությունների առավել արդյունավետ և գործուն աջակցության համար գոր-
ծարկել են համապարփակ ոչ պաշտոնական մեխանիզմ ՝ Partners in the Blue Pacific 
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գործընկերությունը: Այս նախաձեռնությունը նրանք համարում են Ավստրալիայի, Բրի-
տանիայի, Նոր Զելանդիայի, ԱՄՆ-ի և Ճապոնիայի՝ տարածաշրջանին վաղեմի նվիրվա-
ծության, խաղաղօվկիանոսյան կղզային երկրների հետ սերտ կապերի և վաղեմի գոր-
ծընկերության արդյունք: Միավորելով ողջ տարածաշրջանն ամերիկյան գերակայութ-
յամբ միջպետական կառույցներում, Վաշինգտոնն աշխատում է չեզոքացնել ռուսական 
և չինական գործունեությունը: Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել էր, 
որ Միացյալ Նահանգները ՙՀնդկա-խաղաղօվկիանոսյան տերություն» է: Արդեն ակն-
հայտ է, որ հետագայում ևս ԱՄՆ-ն անընդհատ աշխատելու է ասիական-խաղաղօվկիա-
նոսյան տարածաշրջանում կատարելագործել ՆԱՏՕ-ի հետ դաշնակցային մեխանիզմ-
ները: Վաշինգտոնը ձգտում է արագացնել ՆԱՏՕ-ի հետ այդ երկրների անվտանգութ-
յան ռազմավարության մշակման ընթացակարգերը: Տարածաշրջանի պետությունները 
ստիպված կլինեն ընտրություն կատարել ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև, որին կմիջամտի 
նաև Ռուսաստանը, ինչը կհանգեցնի ավելի ինտենսիվ ճգնաժամերի և հակամարտութ-
յունների և, հավանաբար, կնպաստի ավելի մեծ բաժանմանը՝ տարածաշրջանի անվ-
տանգության և տնտեսության ոլորտում։ Արդյունքում՝ տարածաշրջանային տնտեսա-
կան ինտեգրման գործընթացը կարող է դանդաղել:  

Նման ճարտարապետությունը և դրա հիմքում ընկած հնդկա-խաղաղօվկիանոս-
յան հայեցակարգը, որը մշակվել է Վաշինգտոնի կողմից, գալիս է փոխարինելու նախ-
կինում Մոսկվայի համար ավելի ընդունելի տարածաշրջանային ինստիտուտների հա-
մադրությանը, ինչպիսիք էին ԱՍԵԱՆ-ի երկրների հանդիպումները, Ասիա-խաղաղօվ-
կիանոսյան տնտեսական համագործակցության կոնֆերանսները և Արևելյան Ասիայի 
երկրների գագաթաժողովները, որոնց մասնակցել են և´ Ռուսաստանը, և´ Չինաստա-
նը: Քանի դեռ տարածաշրջանային զարգացած երկրների՝ Հնդկաստանի և Վիետնա-
մի, գործընկերային հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ դեռ չեն վերածվել դաշիքի, Ռու-
սաստանը կարող է փորձել հավասարակշռել իր ռազմավարական գործողություննե-
րը:  

Մեկ այլ կարևոր համգամանք ևս: Ինչպես ասիական և խաղաղօվկիանոսյան տա-
րածաշրջաններում, այնպես էլ Արևմուտքի հետ գլոբալ մրցակցության մեջ, ՌԴ ներկա 
իշխանությունները հակադրում են հզոր միջազգային կառույց՝ ԲՐԻԿՍ-ը /БРИКС/: 
Հատկանշական է, որ  2022 թ. հունիսի 24-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պու-
տինը մասնակցել Է BRICS+-ի գագաթնաժողովին: Ռուսաստանի նախագահը հայտն-
վել է ընդարձակ միջազգային համաժողովում, որտեղ, օգտվելով առիթից, փորձել է 
գործընկերներին տեղեկացնել, որ արևմտյան աշխարհը բոլոր ուղղություններով ճա-
քեր է տալիս: BRICS+ գագաթաժողովը, կարելի է ասել, տպավորիչ էր։ Դրան մաս-
նակցել են BRICS-ի մշտական անդամների առաջնորդները՝  Հնդկաստանի վարչա-
պետ Նարենդրա Մոդին, ՉԺՀ-ի նախագահ Սի Ցզինպինը, Ռուսաստանի նախագահ 
Վլադիմիր Պուտինը, ՀԱՀ-ի նախագահ Սիրիլ Ռամաֆոսան և Բրազիլիայի փոխնախա-
գահ Ամիլթոն Մորանան (նախագահ Բոլսոնարուն ստիպված էր շտապ վերադառնալ):  
Իսկ ովքեր էին ՙ+»-ի կազմում: Նրանք Ալժիրի, Արգենտինայի, Եգիպտոսի, Ինդոնե-
զիայի, Իրանի, Ղազախստանի, Կամբոջայի, Մալայզիայի, Սենեգալի,  Թայլանդի,  Ուզ-
բեկստանի, Ֆիջիի և  Եթովպիայի առաջին դեմքերն էին: Մասնակցության նման աշ-
խարհագրությունն, անշուշտ, տպավորիչ էր և´ տնտեսական և´ քաղաքական կշռի ա-
ռումով: Փորձագիտական հետազոտական կենտրոններում շրջանառվում էր  այն 
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կարծիքը, որ Ռուսաստանը ձգտում է ԲՐԻԿՍ-ը վերածել Արևմուտքի դեմ ուղղված 
ՙբարեկամների դաշինքի»: Պատահական չէր, որ ԵՄ-ի, Մեծ Յոթնյակի և պարենային 
անվտանգության ֆորումի շրջանակներում անընդհատ քննարկվում էին Ռուսաստանի 
,,ապակայունացնող գործողությունները,,: Հատկանշական էր BRICS+ գագաթնաժողո-
վում ՌԴ նախագահ Պուտինի գնահատականները գլոբալ նոր զարգացումների մա-
սին: Նա նշեց, որ միջազգային հարաբերությունների հավասարակշռության ներկայիս 
պայմաններում իրենց արժեքները բաժանող գործընկերների հետ փոխգործակցութ-
յան արդիականությունը կտրուկ աճել է: Նրա գնահատմամբ՝ այս իրավիճակը հասու-
նացել է վաղուց և դարձել է, լիբերալ աշխարհակարգի կողմնակիցների ՝ միջազգային 
իրավունքի լղոզման, բազմակողմ ինստիտուտների խարխլման անխուսափելի արդ-
յունքը։ Պեկինում կարծում են, որ Արևմուտքի նման ռազմավարությունը լուրջ ճգնա-
ժամեր կստեղծի Թայվանի նեղուցի և Հարավչինական ծովի շրջանում: Այս համոզ-
մունքն ավելի կարծրացավ, երբ ԱՄՆ Կոնգրեսի նարկայացուցիչների պալատի խոս-
նակ Նենսի Փելոսին պաշտոնական այցով ժամանեց Թայվան, որը կայծակի հարված 
էր վառոդի տակառին և ծայր աստիճան սրեց իրադրությունը հեռավորարևելյան տա-
րածաշրջանում: 
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ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆ, ՙՔՈՓԻ 
ՓՐԻՆԹ», 2021, 358 ԷՋ։ 

 
Սերգեյ Աղաջանյանը բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների հասարակագիտական մասնագի-
տությունների ուսանողների համար տարիների քրտնա-
ջան և քննախույզ որոնումների արդյունքում ներկայաց-
րել է մի դիտարժան ուսումնական ձեռնարկ, որն առաջին 
իսկ պահից իր վրա է բևեռում ուշադրություն, քանզի նրա 
հետազոտության կենտրոնում մարդն է՝  իր սոցիալական 
էությամբ և մշակութաստեղծ գործունեությամբ։ 

Հեղինակի աշխատանքն, ըստ էության, հիմնարար 
բնույթի «Մշակույթի տեսություն» դասընթացի ձեռնարկ է, 
այն առաջին ամբողջական փորձն է  հայ գիտական իրա-

կանության մեջ, որում արտացոլված է մարդու մշակութաստեղծ գործունեությունը 
տարբեր ոլորտներում, հայ ինքնության դիմապատկերի ձևավորումը։ 

Այս արժեքավոր ձեռնարկի հեղինակը, խոսքն առաջին հերթին ուղղելով ապագա 
գալիքի ամենակարևոր մարդուն՝ ուսանողին, միանգամայն արդարացիորեն եկել է եզ-
րահանգման, որ մարդկային ներդաշնակ համակեցության ապագան կախված է հասա-
րակագիտական մտքի առաջընթացից, որն էլ կազմակերպում, կառավարում է մարդ-
կային հանրույթի արժեքային համակարգը թե´ իր դրական և թե´ բացասական, անըն-
դունելի ու մերժելի ստվերոտ կողմերով, առհասարակ՝ ինչպիսին որ կա։ Ս․Աղաջան-

յանն, այս համատեքստում կարևորելով մշակութաբանության նշանակությունը, այն 
արժեհամակարգի կարևոր բաղկացուցիչն է համարում այնքանով, որքանով այն իրա-
պես նպատակաուղղված է մարդ տեսակի ինքնաճանաչմանը, ինքնագիտակցմանը և 
իր հետամտած գործունեության լիարժեք ըմբռնմանն ու իմաստավորմանը։ Այս առու-
մով նաև՝ արդի հայ հասարակության համար էական և անհերքելի ճշմարտություն է Ս. 
Աղաջանյանի այն կարևոր եզրույթը, ըստ որի՝ հասարակագիտական մտքի առաջըն-
թացն ու զարգացումն անտեսող, անմիտ ու ոչ հիմնավոր ժխտողականության ճանա-
պարհին կանգնած ժողովուրդներն ու ազգերը, ցանկացած պետություն ընկնում են 
մեծ փորձությունների  մեջ, դառնում ապագա առաջընթացը խոչընդոտող, երբեմն էլ՝ 
այն արգելակող ուժ, որը տանում է դեգրադացիայի, վերասերման և վտանգալից 
աղետների, ցեղասպանության և ժողովուրդների թշնամության, բնապաշտպանական 
կատակլիզմների և ինքնաոչնչացման։ Արդյունքում, ըստ հեղինակի, հասարակագի-
տական առողջ մտքին այդ դեպքում փոխարինելու է գալիս կենցաղային ճահիճը և 
դատարկաբանությունը, կյանքի երևույթների պոպուլիստական գռեհկացված ընկալու-
մը և այդ հիմքի վրա արժեհամակարգի ձևավորումը և յուրացումը, և անշուշտ, հասա-
րակության տարբեր շերտերի կողմից  կլանային-եսասակենտրոն շահերին կուլ գնալը, 
ինչն արդեն տանում է նաև պետության փտախտին և  անկմանը, որը ժողովրդի կեն-
սանվտանգության գլխավոր երաշխավորն է։ 
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Ս․Աղաջանյան-գիտնականը հասարակության հետագա առաջընթացն անխզելիո-

րեն շաղկապելով հասարակագիտական մտքի վերելքի հետ՝ մեծապես արժորում է 
պատմության տեղն ու դերը հասարակագիտական մտքի գանձարանում, պատմու-
թյան ընկալումն ընդունելով այնպիսին, ինչպիսին այն կա, խորապես համոզված, որ 
այն հզոր ազդակ է մարդկության առաջընթացում, և այն իրական է որպես մշակութա-
բանական գիտելիք, յուրահատուկ զենք  սեփական ինքնափրկության և ապագայի 

զարգացման համար։ Այստեղ Ս․Աղաջանյանը լիովին արդարացի է, երբ կարծում է, որ 

մարդու մշակութաստեղծ  գործունեության նկարագրությունն արդեն իսկ պատմություն 
է, իսկ այդ գործունեությանը և այդ մասին պատումին բնորոշ առանձնահատուկի և ի-
մաստի մեկնությունը՝ մշակութաբանություն։  

Ս․Աղաջանյանը մարդու մշակութաստեղծ գործունեության մեջ մեծ խորհուրդ է 

տեսնում, որի մեջ ամեն ոք կարող է որոշակի լումա ներդնել՝ այն հարստացնելով կամ 
աղքատացնելով, որ այդ ճանապարհին հասարակությունն ինքն է ընտրում իր ճանա-
պարհը, իր կարևորությամբ պայմանավորված այս կամ այն լուծումը, այսինքն՝ կենտ-
րոնում դարձյալ մարդն է՝ իր մշակաթաստեղծ հենքով և գործելակերպով ու կենսակեր-
պով։ Հետևաբար, կարելի է գալ հետևության, որ գիտնականը ստեղծել է մնայուն աշ-
խատանք՝ ուսումնական ձեռնարկ, որի ողջ բովանդակությունը հառված է ցանկացած 
հասարակության ապագային ու առաջընթացին, և ինչու չէ՝ նաև դեգրադացիան ձևա-
վորող և որոշող գլխավոր էակին ու մարդուն՝ ուսանողին, որի ձեռքին է ողջ գալիքի 
ակնկալվող զարգացումը։ Ահա թե ինչու Ս․Աղաջանյանը, ելնելով անցյալի զարգաց-

ման ողջ կենսափորձից, մեծագույն հարգանքով և սիրով է ընդունում ուսանող-մար-
դուն, իսկ նրա կողմից ներկայացված ուսումնական ձեռնարկն ինքնատիպ ձոն է ուսա-
նողին, ինչպես ինքն է շեշտում՝ յուրահատուկ զրույց-ինքնախոստովանանք ուսանո-
ղության հետ։ 

Հեղինակը, ուսանողի և գիտության լայն ոլորտի մասնագետների արդար դատին 
ներկայացնելով արժեքավոր այս ձեռնարկը, ունի խոր համոզմունք և այն լիարժեքո-
րեն պատճառաբանված է, որ կրթական գործընթացում ներգրավված մարդուն նպա-
տակաուղղված յուրաքանչյուր հասարակագիտական  գիտելիք, խոսք պետք է ներկա-
յացվի զրույց-բանավիճային ձևով, որում իսպառ պետք է բացակայի պարտադրանքը, 
քանի որ կարող է էապես խոչընդոտի մնայուն գիտելիքի և արժեհամակարգի ձևավոր-
մանը, սպանի մարդու ստեղծարար ոգին, ինքնուրույնությունը և վերածի ընդամենը 
քարացած մտածելակերպով պարզ պտուտակի, որում սեփական հայեցակարգին 
ձգտող մարդը բացակայում է։ Ս․Աղաջանյանը ուսանողին քարացած ճշմարտություն-

ներ պարտադրելը համարում է անընդունելի և այստեղ նա միանգամայն իրավացի է։ 
Հեղինակը՝ իր հետազոտության առանցքային նպատակների մեջ կարևորել է 

մարդու ինքնաճանաչողության անկասելի ձգտումը, որի որոնումները գալիս են անհի-
շելի ժամանակներից, երբ մարդը փորձեց իրեն հասկանալ, գտնել իր տեղը համայն 
տիեզերքում  և ապագային ժառանգեց անանց արժեքներ, գիտելիքներ, որոնցով զին-
ված, մարդը շարունակեց իր փնտրտուքներն աշխարհում։ Ս․Աղաջանյանի ուսումնա-

կան ձեռնարկում, ըստ էության, կարևորվում է մարդու գործառույթներում մի կարևոր 
հանգամանքի լրջագույն ընկալումը, որ մարդու ինքնաճանաչողության բարդ ու հակա-
սական ցանկացած փնտրտուք անարդյունք է, եթե հիմքում ընկած է  ընդամենը քա-
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րացած մտածելակերպն ու փոփոխության ոչ ենթակա ստանդարտը, որն առաջընթա-
ցի արգելակն է, հետևաբար՝ նաև ուսանողի կողմից իրական ու մնայուն գիտելիքի 
ձեռք բերման հնարավորության խոչընդոտը, որը  բացառում է ցանկացած ինքնաճա-
նաչողություն և զարգացում պայմանավորող բանավեճ-համադրում-քննարկում, սե-
փական ինքնատիպություն։ Այսինքն՝ հեղինակն էապես կարևորում է սովորածը հաս-
կանալուն նպատակաուղղված ինքնուրույն և ինքնատիպ մտածական գործելակերպը, 
որի իրական կողմնակիցներն էին իր ժամանակին հին հույն դասական փիլիսոփայութ-
յան արարիչները՝ Պլատոնը, Արիստոտելը, Դիոգենեսը, Սոկրատեսը և շատ ուրիշներ, 
որոնց գաղափարներն արդի հզոր հնչեղություն ունեն։ Ահա թե ինչու Ս. Աղաջանյանն՝ 
ուսանողին ու մարդուն, հիրավի՝ մնայուն գիտելիք հաղորդողի, համոզված կողմնակից 
է, գիտելիք, որն ապագայի մնայուն հենքն է, ապագա մասնագետի, գիտնականի, խո-
րագիտակ և իմաստուն պետական այրի ձևավորման լիարժեք հնարավորությունը և 
միջոցը։ 

Եվ այսպես՝ Սերգեյ Աղաջանյանը հայ ընթերցողին, հայ ուսանողին, գիտական 
հասարակությանն է ներկայացրել մնայուն արժեքահենք ունեցող մի կարևոր ուսում-
նական ձեռնարկ, որը կարող է սեղանի գիրք դառնալ  յուրաքանչյուրի համար, ով 
իրապես ձգտում է ճշմարիտ գիտելիքի, կարևորում է հասարակագիտական մտքի 
տեղն ու դերն ապագայի առաջընթացում, սպասվող մարտահրավերներում և արժեհա-
մակարգի ընտրանքում, կյանքի ընտրանքի իր որոշակիացումներում, առողջ հասա-
րակության սեփական որոնումներում։                                               

 պ․գ․դ, պրոֆեսոր Էդիկ  Մինասյան 

պ․գ․դ, պրոֆեսոր Հայկ  Ավետիսյան 
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ՎԱՂԱՐՇԱԿ ՔՈՍՅԱՆ – 95 
 
Խ․Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկա-

վարժական համալսարանի տարեգրության մեջ կան ա-
նուններ, որոնք անանց հետք են թողել ոչ միայն բուհի 
կենսագրության մեջ, այլև գիտության այն ոլորտում, որ-
տեղ աշխատել ու արարել են ի փառս հենց այդ գիտութ-
յան վերելքի։ Այդպիսի մտավորականների գիտական 
վաստակն ու աշխատանքային կենսագրությունն առավել 
տեսանելի և ակնառու են դառնում, դժբախտաբար, 
նրանց երկրային կյանքի ավարտից հետո։ Համալսարանի 
հումանիտար ոլորտի մանկավարժ-գիտնականների յուրօ-
րինակ փաղանգի մեջ անանց անուններ են Արարատ Ղա-
րիբյանը, Աշոտ Աբրահամյանը, Վաղարշակ Քոսյանը, 

Առաքել Առաքելյանը, Վաչե Պարտիզունին, Սևակ Արզումանյանը և շատ ուրիշներ, 
որոնց բազմահազար սաները երախտագիտությամբ են հիշում իրենց մեծ ուսուցիչնե-
րին և ամեն պահի զգում են նրանց առինքնող ներկայությունը անգամ տասնամյակնե-
րի հեռավորությունից: 

Այդպիսի զգացում է պատում տողերիս հեղինակին, երբ փորձում եմ արժևորել իմ 
ուսուցիչներին կեսդարյա հեռավորության բարձունքից … 

Ամենայն հավատամքով կարող եմ ասել, որ մանկավարժական համալսարանի 
հայագիտական փաղանգի առաջատար գիտնականներից է եղել (և մնում է) պրոֆ. 
Վաղարշակ Արզումանի Քոսյանը, որ շրջապատից բարձրանում էր իր առինքնող կեր-
պարով։  

Ինչո՞վ էր Վ․Քոսյանը գրավել ժամանակի ուշադրությունը՝ անկախ նույն ժամանա-
կի հավերժական հոսքից։ 

Երիտասարդությանը հայեցի ոգով ուսուցանելու ռազմավարություն մշակող ու սո-
վորողների կրթական մակարդակի երաշխավոր․այսպիսին էր մանկավարժ ու գիտնա-
կան Վաղարշակ Քոսյանը։ 

Ստանձնած գործի նկատմամբ պատասխանատվության խոր զգացումով լեցուն և 
աշխատակիցների նկատմամբ խստապահանջ ղեկավար․ այսպիսին էր ամբիոնի վա-
րիչ Վաղարշակ Քոսյանը։  

Տիտանական աշխատասիրությամբ օժտված գիտնական ու հայրենի դպրության 
ջահակիր․ այսպիսին էր գիտության վաստակավոր գործիչ Վաղարշակ Քոսյանը։ 

Մարդկային բարձր նկարագրով անհատականություն և գիտելիքների անսպառ 
շտեմարան, այսպիսին էր մարդ ու դասախոս Վաղարշակ Քոսյանը։ 

Խստաբարո հայացքով գիտնական ու բազում թեկնածուների գիտական կնքա-
հայր․ այսպիսին էր գիտության կազմակերպիչ Վաղարշակ Քոսյանը ... 

Վաղարշակ Քոսյանն այն գիտնական էր, որ մեծապես նպաստել է հայերենագի-
տության ամենատարբեր ոլորտների առաջընթացին, պատրաստել է գիտությանը 
նվիրված երիտասարդ մասնագետներ, որոնք հանրապետության տարբեր բուհերում 
և գիտական հաստատություններում շարունակում են իրենց ուսուցչի հայրենանվեր 
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գործը։ Նա հմուտ տեսաբան մեթոդիստ էր, որ օգնել է կատարելագործելու բուհական 
համակարգում հայերենագիտական առարկաների դրվածքը, մանկավարժ, որ կրթել ու 
դաստիարակել է բազմահազար սաներ, որոնք մանկավարժական գործունեություն են 
ծավալում Հայաստանում և Սփյուռքի հայալեզու գաղթօջախներում։  

Իր հիմնարար աշխատություններով պրոֆ. Քոսյանը նոր խոսք է ասել գիտության, 
մասնավորապես՝ լեզվաբանության բնագավառում․ նա սպառիչ լուծում է տվել հայա-

գիտության ամենատարբեր ոլորտների կնճռոտ հարցադրումների՝ շարահյուսական 
իմաստաբանություն, հայոց լեզվի պատմություն, գրաբար, ժամանակակից հայոց լե-
զու, արևմտահայերեն, նախադասության ակտուալ անդամատում, նախադասության 
վերլուծության հարցեր և այլն։ Անվանի լեզվաբանը խնդրո առարկա հարցերը քննել է՝ 
ելակետ ունենալով լեզվական իրողությունների մեկնաբանության համաժամանակյա և 
տարժամանակյա հայեցակետերը, գործադրելով պատմահամեմատական մեթոդի 
ներքին և արտաքին մեկնաբանության եղանակները։ 

Պրոֆ. Քոսյանը կյանքին հրաժեշտ տվեց վաթսունյոթ տարեկանում. մի տարիք, 
որի ընթացքում նա ամբարել էր գիտական անխոնջ որոնումների արդյունքները, մի 
տարիք, որ մղում է նորանոր որոնումների՝ գիտական անշեղ հանգրվան գտնելու հաս-
տատուն կամքով, և, վերջապես, մի տարիք, որից սպասելիքներ ունեին գիտական 
հասարակայնությունը, ուսանողությունը, շրջապատը։  

Վ. Քոսյանը գիտական աշխարհ մտավ կայացած մտավորականի հաստատուն 
քայլերով. տակավին երիտասարդ հասակում ձեռնարկեց ընդհանուր լեզվաբանական 
այնպիսի հիմնահարցի քննություն, ինչպիսին էր հնդեվրոպական արմատների բառա-
կան արժեքը հայերենում, որ ներկայացրեց իբրև թեկնածուական ատենախոսություն և 
1953թ. ստացավ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։ 
Այս աշխատանքը հիմք է հանդիսացել հայերենի պատմական բառագիտության հետա-
գա ուսումնասիրությունների համար, երբ անհրաժեշտություն է զգացվել կատարելու 
լեզվի բառային կազմի ծագումնաբանական, ստուգաբանական, իմաստաբանական, 
բառակազմական և այլ կարգի դասակարգումներ։  

Պրոֆ. Քոսյանը հայագիտության մեջ ըստ ամենայնի զբաղվել է շարահյուսական 
իմաստաբանության հարցերով, այն է՝ բառակապակցությունների ուսմունքի մշակ-
մամբ, որին նվիրել է իր գիտական կենսագրության հիմնական մասը և այն ամբողջաց-
նելով՝ հասցրել է ավարտուն վիճակի։  

Բառակապակցությունների ուսմունքն իր արտացոլումն է գտել հունահռոմեական 
լեզվաբանական ավանդույթներում, եվրոպական լեզվաբանական տարբեր ուսմունք-
ներում, ինչպես նաև՝ ռուսական լեզվաբանական դպրոցներում։ Ռուսական իրակա-
նության մեջ բառակապակցությունների ուսմունքի մշակողն ու խորացնողը Ֆ.Ֆորտու-
նատովն է, հայ իրականության մեջ դրա պատիվը վաստակել է պրոֆ. Վ. Քոսյանը։ 
Ձեռնարկելով բառակապակցությունների ուսմունքի համալիր ուսումնասիրություն՝ 
Վ․Քոսյանը նպատակ է ունեցել տալու հայերենի բոլոր գոյավիճակների շարահյուսա-

կան կառույցների գիտական նկարագրությունը՝ հենվելով մի կողմից՝ եվրոպական և 
ռուս լեզվաբանության, մյուս կողմից՝ հայ քերականագիտության նվաճումների վրա։ 
Լեզվաբանի ուշադրության կենտրոնում են գտնվում լեզվի բոլոր գոյավիճակների բա-
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ռակապակցությունների բոլոր տիպերը, որոնք, ըստ քննության ժամանակաշրջաննե-
րի, խարսխվում են բնագրային աղբյուրների վրա։ 

Իր հետազոտությունները նա կատարել է ինչպես հայերենի զարգացման տարբեր 
գոյավիճակների լեզվական նյութի համաժամանակյա քննությամբ, այնպես էլ երևույթի 
տարժամանակյա ուսումնասիրության հայեցակետով։  

1968-ին նա ստացել է բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աս-
տիճան՝ հրապարակային պաշտպանության ներակայացնելով բառակապակցություն-
ների ուսմունքը ժամանակակից հայերենի մակարդակում։ 

Շարունակելով իր հետազոտությունները բառակապակցական իմաստաբանութ-
յան մարզում՝ պրոֆ. Վ. Քոսյանը կատարեց լեզվական այդ իրողության համաժամա-
նակյա քննություն լեզվի զարգացման յուրաքանչյուր առանձին գոյավիճակում՝ հրա-
պարակ իջեցնելով առանձին մենագրություններ, որոնցից յուրաքանչյուրն արժևոր-
վում է իբրև լեզվի տվյալ գոյավիճակի բառակապակցական կաղապարների համա-
կարգային քննության ձեռնարկ։  

1975-ին հրապարակ է իջնում «Ժամանակակից հայերենի բառակապակցություն-
ները» աշխատությունը, որտեղ հեղինակը համաժամանակյա պլանով քննում է արդի 
հայերենի շարահյուսական կառույցները՝ հենվելով գեղարվեստական ու հրապարա-
կախոսական գրականության լեզվի վրա։ Առաջին անգամ հանգամանորեն քննվում են 
գոյականական և բայական բառակապակցությունները՝ գերադաս անդամների լրա-
ցումներով հանդերձ, դիտարկվում են նաև ածականի, թվականի, դերանվան և մակ-
բայի բառակապակցությունները՝ իրենց հնարավոր լրացումների համատեքստում։ 

1980-ին լույս է տեսնում «Գրաբարի բառակապակցությունները»․ այստեղ հեղի-

նակը դիտարկում է գրաբարի բառակապակցությունների հնարավոր բոլոր կառուցա-
տիպերը՝ հենվելով 5-12-րդ դարերի մատենագրության և Աստվածաշնչի բնագրային 
տվյալների վրա, ցույց է տալիս այն բնորոշ գծերը, որոնք հատկանշական են գրաբա-
րի շարահյուսական կառույցներին։  

1984-ին լույս է տեսնում «Միջին հայերենի բառակապակցությունները»․քննութ-

յան նյութը քաղված է 12-17-րդ դարերի գեղարվեստական, պատմական, բժշկագիտա-
կան գրականությունից, հրատարակված ձեռագիր հիշատակարաններից և այլ աղբ-
յուրներից։ Համաժամանակյա պլանով բացահայտվել են միջին հայերենին հատուկ 
բառակապակցական կաղապարները՝ շարահյուսական-իմաստային ամենաբազմա-

զան հարաբերություններով․ մեկնաբանել են լեզվական այդ շրջանին յուրահատուկ 

շարահյուսական կառույցների առանձնահատկությունները։ 
1986-ին հրապարակ է իջնում «Արևմտահայերենի բառակապակցությունները»։ 

Այս ուսումնասիրության շրջանակներում հեղինակը, հենվելով 19-20-րդ դարերի արևմ-
տահայ, ինչպես նաև՝ սփյուռքահայ նշանավոր գրողների լեզվական իրողությունների 
վրա, համաժամանակյա կտրվածքով բացահայտել է նյութական խոսքի մասերի լրա-
ցումների շարահյուսական-իմաստային հարաբերությունները, միաժամանակ վեր հա-
նել հայերենի արևմտյան տարբերակի համատիպ կառույցների յուրահատուկ գծերը։ 

Ինչպես երևում է դիտարկված աշխատանքների համառոտ ուրվագծումից, 

պրոֆ․ Վ․Քոսյանը ներկայացնում է ընդհանուր հայերենի բառակապակցությունների 

իմաստակառուցվածքային յուրահատկությունները՝ կապված լեզվի զարգացման յու-
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րաքանչյուր գոյավիճակի հետ։ Լեզվական իրողությունները բնութագրելիս հեղինակը 
բացահայտում է շարահյուսական կառույցների այն բնորոշ գծերը, որոնք վճռական 
դեր են կատարում լեզվական գոյավիճակների տիպաբանական բնութագրերը որո-
շարկելու հարցերում։ 

Այնուհետեւ պրոֆ. Քոսյանը կատարեց բառակապակցական կաղապարների 
տարժամանակյա քննություն և, իբրև բառակապակցական իմաստաբանության բնա-
գավառն ամբողջացնող հետազոտություն, հրապարակ իջեցրեց հերթական ուսումնա-
սիրությունը՝ «Բառակապակցական կաղապարների իմաստային զարգացումը հայերե-
նում» (1990)։ Այս աշխատանքով պրոֆ․ Քոսյանը ցույց տվեց լեզվական իրողություն-

ների (շարահյուսական կառույցների) փոփոխությունների վեկտորական ուղղություն-
ները, բացահայտեց տարժամանակյա տեղաշարժերի պատճառակցական կապերն ու 
արձանագրեց շարահյուսական մակարդակում ընթացող տեղաշարժերի միտումները 
լեզվի ամբողջ համայնապատկերի ֆոնի վրա։  

Հայերենի բառակապակցական իմաստաբանությանը նվիրված ուսումնասիրու-
թյունները զուտ լեզվաբանական կամ քերականագիտական բնույթի աշխատանքներ 
չեն. դրանք կրում են պատմաբանասիրական ընդգծված ուղղվածություն. լեզվական 
փաստերը մեկնաբանվում են յուրաքանչյուր լեզվափուլի գրական հուշարձանների ըն-
ձեռած տվյալների հիման վրա։ Պրոֆ․ Քոսյանը բառակապակցությունների, նրանց 

տեսակների, նրանց բաղադրիչների ներքին իմաստային հարաբերությունների, կա-
ռույցի շարահյուսական գործառույթների տեսական մեկնաբանությունները խարսխում 
է բնագրային հավաստի օրինակների վրա՝ դրանով ընդգծելով լեզվի և գրականության 
անքակտելի կապը՝ անկախ գրական ժանրի տեսակից։  

Լինելով լայն մտահորիզոնի տեր գիտնական՝ պրոֆ. Վ.Քոսյանը զբաղվել է նաև 
հայերենի գիտական քերականության, հայոց լեզվի պատմության, հայոց լեզվի մեթո-
դիկայի և լեզվաբանական հարակից այլ հարցերով։ Պրոֆ. Վ.Քոսյանը՝ իբրև համահե-
ղինակ, Գ. Ջահուկյանի, Էդ. Աղայանի և Վ. Առաքելյանի հետ կազմել է «Հայոց լեզու» (I 
մաս, 1980) և «Հայոց լեզու» (II մաս, 1975) բուհական դասագրքերը։ Նա իր ավանդն է 
բերել արևմտահայերենի բուհական դասագրքի կազմման աշխատանքներին. Ս. Աբ-
րահամյանի և Բ. Վերդյանի հետ հրատարակել է արևմտահայերենի ամփոփ ձեռնարկ՝ 
«Հայերէն լեզուի դասագիրք» (1966, 1968)։ 

Հայ իրականության մեջ Վ. Քոսյանն այն եզակի մտավորականներից է, որ պրոֆե-
սորներ Գ. Ջահուկյանի, Էդ. Աղայանի և Է. Աթայանի նման իր ուսումնասիրություննե-
րում կիրառեց եվրոպական և ամերիկյան լեզվաբանական ավանդույթներում խոր ար-
մատներ ունեցող կառուցվածքային լեզվաբանության սկզբունքները։ Այդ մեթոդաբա-
նությամբ նա գրեց «Նախադասության վերլուծության հարցեր» (1975) աշխատությու-
նը, որը նվիրված է արդի հայերենի շարահյուսական կառույցների վերլուծությանը, 
մասնավորապես՝ ըստ անմիջական կազմիչների։ Աշխատանքում հատուկ ուշադրութ-
յուն է դարձվում նախադասության անդամների արտահայտությանը շարահյուսական 
ամբողջական կապակցություններով, այն է՝ դերբայական դարձվածով, ածականա-
կան, մակբայական կապակցություններով, գոյականական և այլ կարգի կառույցներով․ 

զգալի տեղ է հատկացված տրոհված անդամների հանգամանալից քննությանը։ 
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Վ․Քոսյանը կառուցվածքային լեզվաբանության մեթոդաբանությամբ ցույց տվեց 

հայերենի նախադասության կառուցատիպերն ըստ աստիճանակազմության և առա-
ջարկեց նախադասության երկաստիճան, եռաստիճան, քառաստիճան և բազմաստի-
ճան կառուցատիպերն ու մշակեց դրանց վերլուծության սկզբունքները։  

1990-ին հրատարակվում է «Նախադասության ակտուալ անդամատումը ժամա-
նակակից հայերենում» աշխատությունը, որտեղ հեղինակը, հենվելով մի կողմից՝ Պրա-
գայի կառուցվածքաբանական դպրոցի հիմնադիր Մատեզիուսի առաջարկած ակտո-
ւալ անդամատման դրույթների, մյուս կողմից՝ ամերիկյան նկարագրական լեզվաբա-
նության ակնառու դեմքի՝ Լ․Բլյումֆիլդի դիտարկումների վրա՝ աշխատել է մշակել ար-
դի հայերենի պատմողական պարզ նախադասության տրամաբանական շեշտի դրսևո-
րումների ուսմունքը։ Աշխատությունը հենվում է գեղարվեստական գրականությունից 
վերցրած հարուստ տվյալների վրա։  

Վերջին երկու աշխատությունները յուրովի հարստացրին հայ լեզվաբանական 
միտքը՝ նպաստելով լեզվի կառուցվածքի ու նրա մակարդակային միավորների մեկ-
նաբանման արդիականացմանը՝ եվրոպական և ամերիկյան լեզվաբանական ուս-
մունքների և տեսությունների չափանիշներով։  

Վ.Քոսյան գիտնականի կերպարից անբաժան են գիտության կազմակերպչի նա-
խանձելի ջիղն ու աննկուն եռանդը. 1971-78թթ. նա պաշտոնավարել է ՀՀ ԳԱԱ Հր. Ա-
ճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտում՝ որպես փոխտնօրեն։ 1951թ. մինչև իր կյանքի 
վերջը դասախոսել է Խ.Աբովյանի անվ. մանկավարժական համալսարանում (այն ժա-
մանակ՝ ինստիտուտում)՝ դասավանդելով հայագիտական մի շարք հիմնարար առար-
կաներ՝ գրաբար, լեզվաբանության հիմունքներ, ընդհանուր լեզվաբանություն, մշակել, 
վարել է ինքնուրույն դասընթացներ, ինչպիսին է բառակապակցությունների ուսմունքը 
ժամանակակից հայերենում և այլն, եղել է բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, իսկ 
1985-1992 թթ. ղեկավարել է հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիո-
նը։ Իր պաշտոնավարման ընթացքում աճեցրել է գիտության բազմաթիվ թեկնածու-
ներ, նրանց կատարած հետազոտական աշխատանքների նկատմամբ եղել է չափա-
զանց բարյացակամ, միաժամանակ խիստ ու անաչառ՝ ի շահ հայրենի գիտության և 
հօգուտ սկսնակ հետազոտողների։ Գիտական ղեկավարի խստաշունչ հայացքն ու հո-
գատար վերաբերմունքն զգացել է տողերիս հեղինակը, երբ ժամանակին պատիվ 
ուներ լինելու նրա ասպիրանտը, այնուհետև՝ գործընկերը...  

Վ․Քոսյանն իր վաստակով մեծերի հետ կարող էր խոսել ինչպես հավասարը հա-
վասարի հետ, սակայն նա համեստ էր պահում իրեն, քանի որ տաղանդից անբաժան է 
բարոյականությունը։ Միաժամանակ շատ ու շատ հարցերում նա առաջինն էր հավա-
սարների մեջ... Կարծես «Հոմերի հետ սեղան է նստել Մեծ Պարնեցին»․ նրա շրջապա-
տի մտավորականները ժամանակի գիտության ռահվիրաններն էին՝ Գ․Ջահուկյան, Էդ․ 
Աղայան, Ա․Ղարիբան, Ա․Աբրահամյան, Է․Աթայան, Վ․Առաքելան և շատ ու շատ ուրիշ-
ներ․․․ 

Վ.Քոսյանը, ի տարբերություն շատ ու շատ գիտնականների, կյանքի մարդ էր. գի-
տական հարցերում այդքան լրջմիտ անձնավորությունն աշխարհիկ, կենսուրախ և 
մարդամոտ բնավորություն ուներ։  



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2022 

353 
 

Երևի նախախնամությունն էր սահմանել, որ տողերիս հեղինակը շարունակեր 
նրա գործը՝ մի զգալի ժամանակահատված ղեկավարելով Հայոց լեզվի և նրա դասա-
վանդման մեթոդիկայի ամբիոնի աշխատանքները։ Մեր պաշտոնավարության ընթաց-
քում կողմնորոշվել ենք մեր Ուսուցչի պատգամներով, նրա ավանդած բարոյական ո-
րակներով այնպես, որ ամեն քայլափոխի զգացել ենք անվանի գիտնականի աներ-
ևույթ ներկայությունը։ Համոզված ենք՝ այդ զգոնացնող ներկայությունը զգում են նրա 
բազմահազար սաներից շատերը։ 

Պրոֆ․ Քոսյանն իր ձեռով կերտեց հավերժության փառքի բանաձևը՝ Քոսյանական 
բանաձևը․․․ 
      

Բ.գ.դ. պրոֆեսոր` Լալիկ Խաչատրյան: 
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ 

«Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու» հանդեսն ունի մասնագիտական որո-
շակի ուղղվածություն՝ գրականագիտություն, լեզվաբանություն, մանկավարժություն և 
մեթոդիկա, սոցիոլոգիա, պատմագիտություն և իրավագիտություն, հնագիտություն, 
ազգագրոթյուն, միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, տնտեսագի-
տություն: Հոդվածները տպագրվում են երեք լեզուներով (հայերեն, ռուսերեն, անգլե-
րեն): 

Մասնագիտական յուրաքանչյուր ուղղության հոդվածները տպագրության է ար-
տոնում համապատասխան խմբագրական խորհուրդը: Գիտական հոդվածների ըն-
դունման պահանջներն են՝ 

• կից ունեն համապատասխան ամբիոնի, միջամբիոնային ենթախորհուրդների 
երաշխավորությունը՝ ստորագրված ամբիոնի վարիչի, միջամբիոնային ենթախոր-
հուրդների նախագահների կողմից, 

• ունեն մասնագիտական գրախոսական՝ տրված գիտական խմբագրական 
խորհրդի կողմից, 

• ունեն մասնագիտական գրախոսական՝ տրված գիտությունների դոկտորի կամ 
թեկնածուի կողմից, 

• ունեն գիտական ղեկավարի կողմից տրված երաշխավորություն կամ գրախո-
սական, 

• ունեն հղում – ծանոթագրություններ, 
• ունեն նշված լեզուներով ամփոփումներ և բանալի բառեր, 
• պարունակում են անհրաժեշտ տեղեկություններ հեղինակ(ներ)ի մասին, 
• ծավալը 5 -17 համակարգչային ստանդարտ Էջ: 
Դրսեկ հեղինակների հոդվածների համար միջամբիոնային ենթախորհուրդների ե-

րաշխավորությունը անհրաժեշտ չէ: 
Գիտական աշխատանքը կարող է ուղարկվել արտաքին գրախոսման: Նյութերն 

ընդունվում են համակարգչային շարվածքով(կրիչով), տառատեսակը՝ Arial Unicode 
(հայերեն), Times New Roman(ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով), տառաչափը՝ 12, 
տողահեռավորությունը՝ 1,15: 
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